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Editorjal
Għeżież qarrejja,
Dan se jkun l-aħħar editorjal tiegħi bħala Viċi President tal-KESE responsabbli għallKomunikazzjoni.
Matul dawn l-aħħar sentejn u nofs kien hemm ħafna sfidi, ferħ, responsabbiltà u għadd
ta’ kwistjonijiet ta’ tħassib..
Mhuwiex posti nagħti rendikont ta’ dan il-mandat b’responsabbiltà għallKomunikazzjoni fil-Kumitat. Minflok, nixtieq nieħu l-opportunità biex ngħid kelmtejn ta’
ringrazzjament lil kulħadd.
Nieħu x-xogħol fil-Kumitat b’serjetà kbira. Li tkun membru ta’ dan il-korp konsultattiv
tal-Unjoni Ewropea jipprovdi opportunità reali biex tagħmel kontribut pożittiv fil-proċess
u l-proġett Ewropew.
Illum, bħalma kien il-każ 60 sena ilu, ir-rwol tal-KESE huwa wieħed meħtieġ. Illum,
bħalma kien il-każ 60 sena ilu, l-Ewropa tipprovdi t-triq għall-paċi u t-tkabbir, u lorganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jridu jkomplu jieħdu sehem attiv f’dan il-proġett
uniku.
Fil-kapaċità tiegħi bħala membru tal-KESE, nifhem li jiena – bħall-membri kollha –
għandi responsabbiltà addizzjonali hawnhekk.
Naturalment, onorat bir-responsabbiltà li nirrappreżenta l-konfederazzjoni industrijali
tiegħi, il-Konfederazzjoni tal-Intrapriżi tal-Portugall, li kien il-korp li rrakkomandani għal
dan il-korp konsultattiv tal-UE, u ninsab tassew kburi li qed nagħmel dan. Iżda ma
nistax ma nsemmix ir-responsabbiltà individwali tiegħi, bħala ċittadin Ewropew. Dan is-sens ta’ responsabbiltà jħeġġiġni biex ta’
kuljum nipprova nkun ħaddiem aħjar, membru aħjar, ċittadin aħjar, u persuna aħjar. Dan is-sens bla dubju ġie intensifikat minn
mindu bdejt nieħu sehem fil-ħidma tal-KESE u ġie msaħħaħ aktar minn mindu ħadt it-tmexxija tal-Komunikazzjoni fil-Kumitat
tagħna matul dawn l-aħħar sentejn u nofs.
Għalhekk qgħedt enfasi kbira fuq li jinħolqu l-aħjar kundizzjonijiet sabiex il-membri kollha jkunu jistgħu jikkomunikaw u jgħollu lprofil tal-ħidma tagħhom fil-KESE u jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili fl-Istati Membri
kollha.
Kif għidt, kien hemm ħafna sfidi u ħafna raġunijiet biex inkunu sodisfatti. Iżda kien hemm ukoll ħafna preokkupazzjonijiet.
Inxteħet ħafna dubju fuq l-Ewropa f’dawn l-aħħar snin. Kien hemm preokkupazzjoni dejjem tikber dwar kull elezzjoni u uħud mirriżultati ħallewna perplessi.
Iżda minflok ma nkunu sempliċiment perplessi, jeħtieġ li nisimgħu sew il-messaġġi li qed jintbagħtu. Peress li qed naraw ifeġġu
ċerti movimenti estremisti fl-Ewropa, ma nistgħux nibqgħu barra d-dibattitu. U minħabba li nemmnu bil-qawwa fil-proġett
Ewropew, irridu nassumu li kull ma nagħmlu, kull ma nistgħu nagħmlu, jista’ jħalli impatt fuq dak li nixtiequ għall-ġejjieni talEwropa
Għal din ir-raġuni se ntenni dan il-punt: iktar milli nikkomunikaw man-nies dwar il-KESE bħala istituzzjonali, ħsibni li
nikkomunikaw man-nies dwar il-ħidma tal-KESE bħala pilastru tal-proċess tal-kostruzzjoni Ewropea. Din il-ħidma titwettaq millmembri, bl-għajnuna tal-persunal kollu tal-KESE – u nixtieq nieħu din l-opportunità biex napplawdi u nirringrazzja l-appoġġ
inkredibbli pprovdut f’dan il-mandat. Il-membri tal-Kumitat, bhali, iridu jaċċettaw ir-rwol tagħhom fil-bini tal-Ewropa –
preċiżament minħabba li hija r-responsabbiltà tagħna li nagħmlu dan!
U m’għandhomx jinżammu milli jagħmlu dan minħabba nuqqas ta’ għodod ta’ komunikazzjoni.
Grazzi lil kulħadd għal mandat eċċellenti. Ser inkompli f’din it-triq, dejjem lest li nerfa’ r-responsabbiltà li nikkontribwixxi għal
Ewropa ta’ paċi, tkabbir u responsabbiltà u msaħħa permezz tar-rwol tal-KESE u tas-soċjetà ċivili organizzata. Ejjew ma nitilfux
ħin hawn!

Gonçalo Lobo Xavier
Viċi President tal-KESE responsabbli għall-Komunikazzjoni

Dati tad-Djarju
15/03/2018 - 16/03/2018
Brussell

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
20/03/2018
Sofija, il-Bulgarija

Jum Ewropew tal-Konsumatur
10/04/2018
Brussell

JUM L-INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI EWROPEJ 2018: Naħdmu Flimkien
18/04/2018 - 19/04/2018
Brussell

sessjoni plenarja tal-KESE

Fil-qosor
Magħquda fid-d-diversità: ġejjieni żagħżugħ għall-kultura Ewropea
Il-motto tal-Unjoni Ewropea tidher fit-titlu tad-disa’ edizzjoni ta’ “L-Ewropa
Tiegħek, Leħnek!” (YEYS) li se ssir fil-15 u s-16 ta’ Marzu. L-avveniment tażżgħażagħ tal-KESE se jkun iddedikat għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali.
99 student ta’ bejn 16 u 18-il sena huma mistiedna Brussell mill-KESE biex jagħmlu
rakkomandazzjonijiet lill-UE dwar il-wirt kulturali Ewropew. Il-parteċipanti, minn 28 Stat
Membru u 5 pajjiżi kandidati għall-adeżjoni, se jipproponu miżuri biex jiġi protett u promoss
aħjar il-wirt kulturali tal-Ewropa, qasam bi 300 000 impjieg dirett u 7.8 miljun impjieg indirett.
Qabel ma jivvjaġġaw lejn Brussell, membru tal-KESE żar il-parteċipanti żgħażagħ u l-klassi tagħhom, fejn tkellem dwar l-UE, il-KESE, kif
ukoll dwar l-avveniment. Fi Brussell, il-President tal-KESE, Georges Dassis, se jagħti bidu għall-avveniment, segwit mis-Segretarju
Ġenerali ta’ Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, u minn attriċi żagħżugħa Griega Belġjana Daphne Patakia. Umbagħad listudenti se jaqsmu l-ideat tagħhom u jfasslu 10 rakkomandazzjonijiet, biex minnhom jagħżlu l-aqwa tliet proposti bl-użu tas-sistema
ta’ votazzjoni tal-membri tal-Kumitat. Il-Viċi President tal-KESE, Gonçalo Lobo Xavier, se jippresjedi s-seduta.
L-edizzjoni tal-2018 ta’ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!” se tipprovdi lill-parteċipanti opportunità unika biex jiltaqgħu u jaqsmu ideat ma’
żgħażagħ oħra, filwaqt li jitgħallmu dwar l-UE u dwar ir-rwol tal-KESE. (dv)

Il-futur tad-demokrazija fl-Ewropa huwa marbut direttament ma' Ewropa paċifika
u federali
Il-futur tad-demokrazija fl-Ewropa kien diskuss f’konferenza ta’ jumejn fuq livell Ewropew u
organizzata mill-President tal-KESE Georges Dassis fil-mużew tal-Akropoli, f’Ateni fl-1 u t-2
ta’ Marzu. F’kamra mimlija parteċipanti impenjati b’mod attiv mill-istituzzjonijiet tal-UE, millgvern Grieg, mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u mill-universitajiet, Georges Dassis
ippreżenta r-raġunijiet favur Ewropa paċifika, federali li tiddefendi s-solidarjetà u l-benesseri
taċ-ċittadini tagħha.
"Il-populiżmu, li qed jiżdied b’mod perikoluż fil-pajjiżi Ewropej, ma jistax jiġi
miġġieled bil-kliem. L-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi soluzzjonijiet tanġibbli għallħtieġa taċ-ċittadini għal sigurtà u xogħol għalihom innifishom u għal futur għat-tfal
tagħhom", qal il-President tal-KESE, Georges Dassis. “Neħtieġu Unjoni li tista’ tipprovdi
opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Sabiex nikkumbattu l-populiżmu, sabiex nindirizzaw il-

frustrazzjoni li jħossu l-persuni l-iktar vulnerabbli fil-pajjiżi tagħna, jeħtieġ li nqisu l-ewwel l-aspetti soċjali, naturalment, mingħajr ma
nħallu l-ekonomija tal-UE tisfaxxa.”
Georges Dassis appella favur Ministru tal-Finanzi Ewropew li jkun politikament responsabbli u elett . Huwa semma lelezzjonijiet Ewropej li ġejjin u wera appoġġ għal listi transnazzjonali li jistgħu jiżguraw li l-fehmiet taċ-ċittadini jinstemgħu, “inkella lelezzjonijiet nazzjonali se jkunu dwar kwistjonijiet nazzjonali u mhux dwar kwistjonijiet Ewropej,” huwa saħaq.
F'avveniment fil-marġni tal-konferenza, Georges Dassis irċieva premju mingħand il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Grieg (KES) għallimpenn tiegħu lejn, u l-appoġġ għal djalogu soċjali fl-Ewropa. (ks)

Il-leġislazzjoni tal-UE għandha tinkludi aktar miżuri biex jiżguraw id-drittijiet tannisa b’diżabilità
In-nisa b’diżabilità għandhom ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet li
jikkonċernawhom u, jkunu rappreżentati b’mod ġust fl-istituzzjonijiet pubbliċi, qalu lorganizzazzjonijiet tal-persuni b’diżabilità waqt konferenza dwar "In-nisa b’diżabilità fl-UE: issitwazzjoni attwali u t-triq ’il quddiem" fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.
Ħafna mill-kelliema qablu li n-nisa b’diżabilità għandhom aktar żvantaġġi mill-kontrapartijiet
maskili tagħhom, u minkejja l-progress li qed isir, għadhom qed jiffaċċjaw diskriminazzjoni
doppja fl-UE. Ġie enfasizzat li n-nisa b’diżabilità mhumiex speċifikament indirizzati millpolitiki. Il-kelliema enfasizzaw il-ħtieġa li tiġi promossa leġislazzjoni fil-livell tal-UE biex
tipproteġi speċifikament id-drittijiet tan-nisa b’diżabilità. Kien affermat li għandha tingħata
attenzjoni partikolari għall-vjolenza kontra n-nisa b’diżabilità, billi dawn huma aktar
probabbli li jisfaw vittmi ta’ vjolenza domestika. Il-parteċipanti f’din il-konferenza kienu
jinkludu rappreżentanti ta’ diversi organizzazzjonijiet ta’ persuni b’diżabilità, kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew.
(mb/ia)

Aħbarijiet tal-KESE
Ir-rwol tat-Turkija fil-kriżi tar-refuġjati hija kruċjali, iżda hemm lok għal titjib
F’ opinjoni adottata fil-plenarja ta’ Frar, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
(KESE) qal li huwa rrikonoxxa l-isforzi tat-Turkija sabiex jospitaw aktar minn tliet miljun
refuġjat, iżda enfasizza l-ħtieġa li jagħtuhom protezzjoni mhux diskriminatorja meħtieġa billiġi internazzjonali.
Il-KESE kkritika l-fatt li r-refuġjati fit-Turkija jaffaċċjaw “ostakli serji, nuqqasijiet u problemi flaċċess għax-xogħol u servizzi bażiċi, bħalma huma s-saħħa u l-benessri, l-edukazzjoni u,
b’mod aktar ġenerali, l-integrazzjoni fis-soċjetà.”

tar-refuġjati.

Min-naħa l-oħra, il-prestazzjoni tal-Istati Membri tal-UE f’termini ta’ risistemazzjoni u
rilokazzjoni tar-refuġjati għadha diżappuntanti, enfasizza r-relatur Dimitris Dimitriadis u
żied jgħid li l-KESE kkundanna bil-qawwa l-attitudni ksenofobika ta’ xi Stati Membri għall-kriżi

Huwa qal li l-KESE kien qed jitlob it-twaqqif ta’ mekkaniżmu li jkun jista’ jimmonitorja jekk iż-żewġ naħat kienux konformi madDikjarazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar ir-Refuġjati, milħuq fl-2016 biex titnaqqas il-migrazzjoni irregolari.
Il-KESE esprima wkoll tħassib dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, kif ukoll ostakli li jiltaqgħu magħhom dejjem
aktar l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Torka, minħabba l-kontribut importanti tagħhom għas-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati.
“Din hija sfida kbira għal pajjiż li jospita numru daqstant kbir ta’ migranti, iżda dan ma jneħħix ir-responsabbiltà biex dawn jintlaqgħu
b’mod dinjituż”, il-membri tal-KESE kkonkludew matul id-diskussjoni dwar l-opinjoni. (ll)

Il-KESE mistieden jieħu sehem fil-proġett ta' konsultazzjonijiet taċ-ċittadini
Ewropej ta' Emmanuel Macron
Il-KESE għandu rwol essenzjali x’jaqdi fil-konsultazzjonijiet pubbliċi proposti millPresident Franċiż, peress li l-inizjattivi li jittieħdu ta’ kuljum mill-KESE, li
jippermettu lis-soċjetà ċivili jkollha vuċi fit-tfassil tal-Ewropa fl-ogħla livell, huma
fundamentalment f’konformità mal-idea wara konsultazzjonijiet. Dan kien ilmessaġġ imwassal minn Nathalie Loiseau, il-ministru Franċiż għall-affarijiet
Ewropej, fid-diskors tagħha waqt is-sessjoni plenarja tal-KESE fi Brussell fil-15 ta’
Frar.
Il-ministru spjegat il-punti prinċipali tal-proġett tal-President Franċiż Emmanuel Macron biex
titnieda sensiela ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi madwar l-Istati Membri sabiex l-Ewropa terġa’
tinbena abbażi tal-aspirazzjonijiet u proposti, iżda wkoll il-kritika u t-tħassib, espressi millġnus tal-Ewropa matul il-konsultazzjonijiet.

“L-għan huwa li l-Ewropej jingħataw opportunità ġdida biex jitkellmu sabiex inkunu nistgħu nidentifikaw dawk l-oqsma fejn il-preżenza
tal-Ewropa hija dgħajfa wisq, dawk fejn in-nies jixtiequ li l-Ewropa tieħu azzjoni ta’ tip differenti, u dawk fejn in-nies jistgħu saħansitra

jħossu li l-Ewropa hija invadenti wisq”, spjegat il-ministru.
L-idea hija li jiġi mobilizzat numru sostanzjali ħafna ta’ persuni billi jiġu organizzati dibattiti klassiċi, konsultazzjonijiet onlajn u
avvenimenti ta’ parteċipazzjoni demokratika.
Il-President tal-KESE, Georges Dassis, laqa’ l-inizjattiva, u rrefera għal żewġ settijiet ta’ konsultazzjonijiet fuq skala kbira – ispirati
mill-istess filosofija – li saru mill-KESE tul dawn l-aħħar sentejn fl-Istati Membri tal-UE, waħda dwar is-sitwazzjoni tal-migranti u l-oħra
dwar il-White Paper dwar il-ġejjieni tal-Ewropa.
Il-ministru ħabbret li 24 pajjiż tal-UE diġà impenjaw ruħhom biex jieħdu sehem fil-konsultazzjonijiet, skedati li jsir bejn April u Ottubru
2018. Ir-riżultati għandhom jikkontribwixxu għal studju mill-Kapijiet ta’ Stat u Gvern, li għandu jeżamina r-rakkomandazzjonijiet filKunsill Ewropew ta’ Diċembru 2018. (dm)

It-tagħlimiet meħuda mill-awsterità jagħmlu l-bidla ta’ politika obbligatorja
Il-ġestjoni tal-kriżijiet futuri għandha tistinka għal bilanċ aħjar bejn l-objettivi
soċjali u fiskali sabiex jiġu evitati effetti negattivi fuq il-kapaċità ekonomika, isswieq tax-xogħol u s-sistemi tal-protezzjoni soċjali tal-pajjiżi kkonċernati. Minflok
awsterità ristrettiva, l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jimplimentaw politiki favur
il-kooperazzjoni ekonomika, it-tkabbir u s-solidarjetà, iħeġġeġ il-KESE fl-opinjoni
tiegħu fuq inizjattiva proprja dwar Nitgħallmu mill-imgħoddi sabiex jiġu evitati
politiki ta’ awsterità severi fl-UE .
“L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom ikunu unikament responsabbli biex jiżviluppaw u
jimplimentaw programmi ta’ aġġustament, anki jekk dawn il-ftehimiet ta’ sħubija ma’
istituzzjonijiet esterni huma stabbiliti,” qal ir-relatur José Leirião (Interessi Varji, PT). "Dan
huwa ta’ importanza kbira peress li dawn għandhom ikunu konformi mal-valuri u l-objettivi
komuni tagħna għandhom jevitaw l-inkonsistenzi u n-nuqqasijiet li qamu fil-passat."
Abbażi tal-esperjenza l-aktar reċenti ta’ kriżi, l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiżguraw li l-imsieħba soċjali u r-rappreżentanti tassoċjetà ċivili jiġu involuti fuq livell ugwali ma’ korpi oħrajn fl-istabbiliment, il-monitoraġġ perjodiku u l-valutazzjoni ta’ dawn ilprogrammi.
Il-Kumitat jilqa’ l-għanijiet tal-Kummissjoni li tirriforma l-euro billi tabbanduna l-politiki tal-awsterità u tapprofondixxi l-UEM, peress li
tqis li UEM riformata u kompleta se twassal biex l-UE ssir iżjed reżistenti għal xokkijiet asimmetriċi u tgħin fil-prevenzjoni ta’ kriżijiet
futuri.
Madankollu, il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tfassal programmi supplimentari għall-irkupru ekonomiku u soċjali tal-pajjiżi li
kienu/huma soġġetti għall-awsterità u jemmen li l-Kummissjoni għandha tipproponi miżuri biex tiġi indirizzata, fil-livell tal-UE, iż-żieda
fil-faqar u tiġi preservata l-protezzjoni soċjali. (jk)

Il-KESE jressaq proposti biex iċ-ċibersigurtà ssir realtà
L-UE għandha ssaħħaħ il-mandat tal-ENISA bħala l-aġenzija għaċ-ċibersigurtà talUE, toħloq qafas ta’ ċertifikazzjoni fil-livell Ewropew, u tiffoka fuq l-edukazzjoni u
l-ħarsien tal-utenti tal-internet.
F’Opinjoniadottata fis-sessjoni plenarja ta’ Frar u abbozzata minn Alberto Mazzola u
Antonio Longo, il-KESE jappoġġja b’mod ġenerali il- pakkett dwar iċ-ċibersigurtà mressaq
mill-Kummissjoni Ewropea.
Skont stħarriġ speċjali tal-Ewrobarometru dwar “L-attitudnijiet tal-Ewropej lejn iċċibersigurtà”, 73 % tal-utenti tal-Internet jinsabu mħassbin li l-informazzjoni personali onlajn
tagħhom tista' ma tinżammx sigura mis-siti web u 65 % li tista' ma tinżammx sigura millawtoritajiet pubbliċi. Ħafna minn dawk li wieġbu jinsabu mħassba li jisfaw vittmi ta' diversi
forom ta' ċiberkriminalità, u b'mod speċjali dwar softwer malizzjuż fuq l-apparat tagħhom (69 %), is-serq tal-identità (69 %) u frodi talkards bankarji u fl-operazzjonijiet bankarji onlajn (66 %).
Sabiex jissaħħaħ il-qafas Ewropew għaċ-ċibersigurtà, il-Kumitat jipproponi għadd ta’ miżuri prattiċi.
It-tisħiħ tal-ENISA bħala l-aġenzija taċ-ċibersigurtà tal-UE
Il-KESE jaqbel mal-Kummissjoni li l-mandat tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni
(ENISA) għandu jsir permanenti. Madankollu, il-KESE huwa tal-fehma li l-ENISA għandha tingħata aktar riżorsi finanzjarji u tiffoka lazzjoni tagħha biex tappoġġja l-gvern elettroniku u identità diġitali għal persuni u organizzazzjonijiet.
Ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà Ewropea
Il-Kumitat jemmen li għandu jiġi stabbilit qafas tal-UE għaċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà b’rekwiżiti differenti skont is-setturi.
L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni għandhom jgħinu biex tiżdied is-sigurtà skont il-ħtiġijiet u l-għarfien tat-theddid fil-preżent u għandhom
ikunu bbażati fuq standards taċ-ċibersigurtà u tal-ICT Ewropej definiti b'mod konġunt fuq livell internazzjonali.
Il-fattur uman: l-edukazzjoni u l-protezzjoni
Il-KESE jaħseb li l-proposta tal-Kummissjoni għandha tiffoka fuq it-titjib tal-ħiliet ċibernetiċi fost l-individwi u n-negozji u
jirrakkomanda tliet linji ta’ azzjoni: tagħlim tul il-ħajja u programmi ta’ taħriġ, kampanji ta' sensibilizzazzjoni, u lħolqien ta’ kurrikulu ċċertifikat mill-UE għall-iskejjel sekondarji u għall-professjonisti. (mp)

Fir-ritratt: Alberto Mazzola, Relatur tal-KESE u Antonio Longo, Korelatur tal-KESE tal-Opinjoni dwar l-Att dwar iċ-

Ċibersigurtà.

Ir-riforma tas-SESF hija pass importanti fit-triq lejn l-ikkompletar tal-Unjoni tasSwieq Kapitali
Il-KESE jirrakkomanda t-twaqqif bla dewmien tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, filwaqt
li jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni għar-riforma tal-korpi tas-Sistema
Ewropea ta’ Superviżjoni Finanzjarja billi jissaħħu l-kompetenzi tagħhom u
jittejbu l-governanza u l-finanzjament tagħhom.
“Ir-riformi proposti huma pass importanti fit-triq lejn aktar integrazzjoni u
konverġenza,” qal Daniel Mareels (Min Iħaddem, BE), relatur għall-Opinjoni dwar
is-SESF – Riformi. “Ir-riformi jipprovdu elementi fundamentali ġodda għallikkompletar tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali u jiżguraw li s-swieq finanzjarji jiġu
regolati kif imiss, u li jkunu b’saħħithom u stabbli”.
Fil-fehma tal-Kumitat, Unjoni tas-Swieq Kapitali li taħdem mingħajr xkiel CMU
b’superviżjoni integrata tikkontribwixxi għal iżjed tranżazzjonijiet transkonfinali tas-suq, u l-kondiviżjoni privata u
transkonfinali tar-riskji tagħmel lill-Istati Membri aktar reżiljenti għax-xokkijiet asimmetriċi u tikkontribwixxi għallirkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro.
Il-KESE huwa tal-fehma li r-riformi tas-SESF għandhom jikkontribwixxu għall-ksib ta’ superviżur uniku tas-swieq
kapitali Ewropej, iżda li aktar passi favur l-integrazzjoni jitolbu djalogu u konsultazzjoni mal-partijiet interessati
rilevanti kollha.
Rigward l-istabbiliment tal-kompetenzi tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u Ewropej, huwa jħeġġeġ li jiġu applikati
l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità fejn possibbli, u li jiġu żgurati ċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali. Barra minn
hekk, għandhom jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-superviżjoni li jimpedixxu t-twettiq tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.
B’ħarsa lejn il-futur, il-KESE huwa tal-fehma li l-iżviluppi u t-teknoloġiji ġodda – pereżempju FinTech – kif ukoll
finanzjament iżjed sostenibbli għandhom jiġu riflessi fis-sistema tas-superviżjoni. Fl-aħħar nett, il-Kumitat jitlob li tiġi
żgurata t-trasparenza ta’ kull tibdil fid-distribuzzjoni tal-ispejjeż u l-kontroll adatt tar-riżorsi globali. (jk)

Il-KESE qed isejjaħ għal aktar investiment pubbliku biex jiġi promoss it-tkabbir
ekonomiku fl-UE
Fl-Opinjoni reċenti tiegħu dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) għall2018 tal-Kummissjoni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ġibed lattenzjoni lejn l-importanza strateġika tas-Semestru Ewropew, iżda qal li huwa
favur l-estensjoni tiegħu bi skop, sabiex tiġi żgurata mhux biss is-sostenibilità
ekonomika u soċjali, iżda wkoll dik ambjentali fil-politiki makroekonomiċi tal-UE.
Il-Kumitat faħħar l-inklużjoni ta’ indikaturi soċjali – it-Tabella ta’ Valutazzjoni
Soċjali – fis-SAT 2018, u jsostni li din saħħet id-dimensjoni soċjali tas-Semestru
Ewropew.
“Il-KESE jaqbel li s-Semestru jappoġġja l-Pilastru Soċjali tas-Semestru Ewropew
sabiex isir għodda għal kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol aħjar għaċ-ċittadini
Ewropej. Nixtiequ naraw l-objettivi tal-Pilastru inklużi fil-politiki u d-deċiżjonijiet meħuda,” qal ir-relatur għall-Opinjoni,
Dimitris Dimitriadis.
Il-Kumitat wiegħed li se jkompli jikkontribwixxi għas-Semestru, iżda semma wkoll il-ħtieġa li jiżdied l-involviment tassoċjetà ċivili u jitħeġġeġ l-investiment pubbliku.
L-investiment pubbliku għandu jinkludi spinta lill-investiment soċjali f’miżuri li jrawmu l-edukazzjoni u t-taħriġ u jtejbu
s-servizzi pubbliċi, l-infrastruttura tal-kura u l-koeżjoni soċjali madwar l-UE, bil-għan li tingħata spinta lill-iżvilupp talkapital uman u l-iżgurar ta’ forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati kif ukoll dimensjoni soċjali qawwija.
Barra minn hekk, il-KESE qal li kien qed jenfasizza l-bżonn ta’ approċċ mhux sistematiku għal riformi strutturali, li
għandhom jitwettqu biss meta jkun meħtieġ. (ll)

Fir-ritratt: Dimitris Dimitriadis, relatur tal-KESE

L-UE għandha tieħu azzjoni fis-settur tat-teknoloġija medika
L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu minn ta’ quddiem nett fl-ottimizzazzjoni
tal-industrija tat-teknoloġija medika fl-Ewropa, peress li l-prestazzjoni tagħha
bħalissa qed tbati minn frammentazzjoni eċċessiva u kompetizzjoni dejjem tikber,
il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) qal fis-sessjoni plenarja tiegħu fl14 ta’ Frar.
Fl-opinjoni tiegħu dwar” Tibdil industrijali fis-settur tas-saħħa ”, il-KESE wissa li lkompetituri diġà qed iħabbtu mal-bieb tal-Ewropa. In-negozjati kummerċjali
għalhekk iridu jiżguraw produzzjoni Ewropea aġġornata fil-provvista ta’ kura tassaħħa universali.
“Hija r-responsabbiltà tal-UE li tintegra s-settur tat-teknoloġija medika, tgħaqqad
inizjattivi fil-pajjiżi u r-reġjuni u tassigura li huwa kapaċi jopera fid-dinja globali. Il-gvernijiet Ewropej, il-kumpaniji tal-

assigurazzjoni, ir-regolaturi, ir-rappreżentanti tal-pazjenti u tal-istaff mediku, u l-industrija jridu jaħdmu flimkien biex
jikkooperaw u jiżviluppaw strateġija komuni,” qal ir-relatur Joost van Iersel.
“Barra minn hekk, il-fattur uman huwa ta’ importanza kbira”, żied jgħid il-korelatur Enrico Gibellieri. “ It-tranżizzjoni
lejn settur ġdid tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa teħtieġ moħħ miftuħ, forom ġodda ta’ professjonaliżmu u tfassil millġdid tax-xogħol relatat mas-saħħa u l-kura tas-saħħa. Id-djalogu soċjali Ewropew fis-settur tas-saħħa u s-servizzi
soċjali għandu jissaħħaħ, b’enfasi fuq l-edukazzjoni u programmi ta’ taħriġ u l-kwalità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol.”
Filwaqt li s-settur tat-teknoloġija medika huwa settur dinamiku u għadu f’pożizzjoni ta’ tmexxija, l-isfidi li l-industrija
qed tiffaċċja bħalissa – inklużi prattiki kummerċjali inġusti u frammentazzjoni għolja – għandhom jiġu indirizzati issa
sabiex nadattaw malajr għal ambjent li dejjem qed jinbidel. (sma)

Azzjoni klimatika: jeħtieġ li nibagħtu sinjal qawwi lill-atturi mhux statali
Fl-Opinjoni tiegħu dwar It-tisħiħ ta’ azzjonijiet dwar il-klima minn atturi mhux
statali, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jipproponi li jkun hemm
Djalogu Ewropew, li l-għan ewlieni tiegħu jkun li jagħmel l-impenn lejn it-tibdil filklima aktar attraenti għad-diversi partijiet ikkonċernati mhux statali sabiex dan
isir l-istandard il-ġdid.
"Diġà għandna ħafna proġetti żgħar fl-enerġija, it-trasport, l-agrikoltura, ilforestrija, eċċ. u jeħtieġ li jkunu iktar viżibbli u li nagħtuhom appoġġ akbar, kemm
permezz ta’ regolazzjoni aħjar kif ukoll b’aċċess iktar faċli għal fondi. Huwa
importanti li jintbagħat messaġġ qawwi u pożittiv lin-negozji ż-żgħar u s-soċjetà
ċivili", qal ir-relatur Mindaugas Maciulevičius.
Skont l-istħarriġ tal-KESE fost atturi mhux statali, l-aktar ħtiġijiet urġenti tagħhom huma:
politika ta’ appoġġ/l-ambjent leġisattiv;
l-aċċess għall-fondi pubbliċi u inċentivi fiskali;
l-iskambju tal-għarfien u l-aħjar prattiki/eżempji li għandhom jiġu segwiti, il-bini tal-kapaċità;
titjib fil-kooperazzjoni bejn id-diversi atturi fl-isferi privati u pubbliċi.
“Minkejja it-tmexxija globali tagħha, l-UE m’għandhiex qafas intern li joħloq ambjent favorevoli għal azzjonijiet
klimatiċi mhux statali”, żied jgħid il-korelatur Josep Puxeu Rocamora, “u huwa l-kompitu tagħna li nfakkru lillKummissjoni tar-responsabilità tagħha”.
Id-Djalogu Ewropew għandu jwieġeb għall-ħtiġijiet ta’ atturi mhux statali, jagħti prijorità lir-rabta strateġika ta’
prorammi, inizjattivi u istituzzjonijiet eżistenti, u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet dwar il-klima. L-ewwel pass
lejn Djalogu Ewropew għandu jkun avveniment fl-2018 li jlaqqa’ flimkien in-netwerks tal-partijiet interessati, irrappreżentanti mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri. (sma)

Il-KESE jgħid li l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-moviment liberu ta’ data mhux
personali fl-UE hija nieqsa mill-ambizzjoni
Il-proposta
tal-Kummissjoni Ewropea imissha ilha li waslet, u nieqsa mill-ambizzjoni, millkonsistenza, u minn mekkaniżmi konvinċenti għall-implimentazzjoni effettiva
tagħha.
Fl-Opinjoni tiegħu dwar il-moviment liberu ta’ data mhux personali fl-UE,
abbozzata minn Jorge Pegado Liz u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Frar, il-KESE
jieħu pożizzjoni kontra l-approċċ adottat mill-Kummissjoni Ewropea.
Il-Kumitat jirrimarka li inizjattiva leġislattiva fil-qasam tal-moviment liberu ta’
data mhux personali hija essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenda Diġitali
u jitlesta s-Suq Uniku Diġitali.
Madankollu, il-KESE huwa tal-fehma li l-Kummissjoni ma tindirizzax verament l-aktar tliet għanijiet importanti, u
għalhekk ma jistax japprova t-test attwali. “Din il-proposta mhux ser tikkontribwixxi lejn il-kisba tal-għanijiet bażiċi”,
Is-Sur Pegado Liz. “Trid tkun parti minn approċċ aktar globali; għandha tkun l-ewwel pass fl-iżvilupp futur ta’ mod
aktar ambizzjuż biex ikun assigurat moviment liberu ta’ data mhux personali fis-suq diġitali fl-Unjoni Ewropea”
Ir-rekwiżiti tal-lokalizzazzjoni tad-data
Għan 1: Titjib tal-mobbiltà transkonfinali ta’ data mhux personali fis-suq uniku.
Disponibbiltà tad-data għall-awtoritajiet kompetenti
Għan 2: L-iżgurar li s-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti biex jitolbu u jingħataw aċċess għal data għal finijiet ta’
kontroll regolatorju, bħal pereżempju għall-ispezzjoni u għall-awditjar, jibqgħu mhux affettwati.
Trasferiment tad-data għal utenti professjonali
Għan 3: It-tħaffif tal-proċess għall-utenti professjonali tal-ħżin tad-data jew servizzi oħra tal-ipproċessar biex jaqilbu
minn fornitur tas-servizzi għal ieħor u biex jittrasferixxu d-data. (mp)

Fir-ritratt: Jorge Pegado Liz, Relatur tal-KESE tal-Opinjoni dwar il-moviment liberu ta’ data mhux personali fl-UE

Ħadd ma jitħalla lura: Il-KESE impenjat li l-ekonomija ċirkolari ssir "l-istatus quo”
Waqt il-ftuħ tal-Konferenza tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari talKummissjoni Ewropea fl-20 ta’ Frar, il-President tal-KESE, Georges Dassis, qal: “ittranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari hija opportunità importanti għas-soċjetà ċivili.
Diġà qed isseħħ fuq il-post…. Madankollu, jeħtieġ li niżguraw li tiġi aċċettata
b’mod wiesa’. Li ħadd ma jitħalla lura huwa wieħed mill-objettivi tal-Pjattaforma
tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari, spazju kruċjali fejn għandha
tissawwar din ix-xorta ta’ viżjoni kondiviża tat-tranżizzjoni lejn ekonomija
Ewropea ċirkolari u sostenibbli”.
It-tieni ġurnata tal-konferenza, li kienet ospitata mill-KESE, iffokat fuq l-ideat u lazzjonijiet li qed jiġu introdotti madwar l-Ewropa, fejn l-SMEs, l-intrapriżi talekonomija soċjali, il-ħaddiema, il-bdiewa, il-manifatturi u l-konsumaturi qed
jimplimentaw l-ekonomija ċirkolari fuq il-post.
Il-KESE laqa’ ’l fuq minn 300 parteċipant biex jieħdu sehem f’ 16-il sessjoni ta’ ħidma paralleli fejn b’mod attiv setgħu
jaqsmu l-għarfien u l-aħjar prattiki u jindividwaw l-ostakli għall-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari.
Is-suġġetti għad-diskussjoni inkludewil-possibilità ta' tiswija u l-ekodisinn, ir-rwol tal- iskart, ir-responsabbiltà estiża
tal-produttur, l-approċċ ċirkolari fis-settur agroalimentari u tal-forestrija , l-ekonomija ċirkolari fuq livell globali, iddimensjoni tal-impjiegi tagħha, il-finanzjament ekoloġiku, il-ħolqien ta’ komunità għas-soluzzjoni tal-problemi u lSMEs fir-rigward tal-ekonomija ċirkolari.
Dak li ħareġ mid-diskussjonijiet kien li l-ħin kien qiegħed jagħfas u li l-atturi kollha kellhom ikunu involuti. Il-komunità
tal-ekonomija ċirkolari kellha l-ħtieġa li tkun inklużiva kemm jista’ jkun u li l-esperjenzi prattiċi jkunu kondiviżi salmassimu biex joħolqu effett multiplikatur.
Iż-żieda fir-ritmu u l-mobilizzazzjoni kemm jista’ jkun wiesgħa tal-forzi huma l-kompiti ewlenin li għandhom jinkisbu
mill-KESE, permezz tal-ġestjoni tas-sit web u l-iżvilupp ta’ komunità ta’ partijiet interessati li tkun tassew impenjata u
kooperattiva.
Rapport sħiħ bis-sejbiet ewlenin tal-Konferenza ser jittella’ dalwaqt fuq is-sit web tal- Pjattaforma Ewropea tal-Partijiet
Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari. (dm)

Il-KESE jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex iħaffu fit-tlestija tal-UEM
L-Istati Membri għandhom jaħdmu b'mod urġenti fuq UEM aktar stabbli, prospera
u aktar reżiljenti. Għaldaqstant, hemm bżonn ta’ aktar miżuri fuq livell nazzjonali
u dak tal-UE: din hija waħda mill-konklużjonijiet ewlenin ta’ dibattitu pubbliku
dwar it-tlestija tal-UEM, ospitat reċentement mill-KESE.
Esperti ekonomiċi u istituzzjonali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili qablu li l-isfidi
attwali u t-tagħlimiet meħuda minn kriżijiet tal-passat urew b’mod ċar ħtieġa li
tiġi riformata u li titlesta l-UEM, filwaqt li l-irkupru ekonomiku attwali fl-UE kollha
u ż-żieda tal-appoġġ ċiviku għall-euro pprovdew opportunità eċċellenti biex isir
dan.
Il-parteċipanti fid-dibattitu raw ħtieġa partikolari għat-tlestija rapida tal-Unjoni
Bankarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali sabiex nersqu lejn it-tlestija tal-UEM. Huma ħeġġew lill-Istati Membri u lillKummissjoni biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-finanzi futuri u jsibu l-aħjar bilanċ bejn ir-responsabbiltà u s-solidarjetà
fid-deċiżjonijiet futuri dwar l-UEM.
Ġew ippreżentati erba’ aċċelleraturi li jistgħu jintużaw fil-livell tal-UE sabiex jimmassimizzaw l-effetti tar-riformi
strutturali domestiċi: strateġija makroekonomika komuni taż-żona tal-euro biex tindirizza xokkijiet asimmetriċi,
approċċ konġunt għall-finanzjament tal-investiment u innovazzjoni fil-livell mikroekonomiku, baġit taż-żona tal-euro
biex jiffinanzja ċerti beni pubbliċi Ewropej, u qafas istituzzjonali aktar effettiv u responsabbli li, pereżempju, jagħti liżżona tal-euro, ministru tal-finanzi
Ir-relaturi tal-KESE, Mihai Ivaşcu (Interessi Varji) u Stefano Palmieri (Ħaddiema), ser jinkludu r-riżultati tad-dibattitu f’
Opinjoni dwar il-pakkett tal-EMU tal-Kummissjoni, li ser jitressaq għall-votazzjoni f’April li ġej. (jk)

Il-KESE fil-Jum tal-Industrija Ewropea
“L-isfidi għall-industrija tal-Ewropa huma straordinarji, u l-ebda Stat Membru ma
jista’ jiffaċċjahom waħdu. Iżda l-opportunitajiet huma enormi. Irridu naħtfuhom
biex inżommu t-tmexxija tagħna f’bosta oqsma fejn diġà għandna u nirkuprawha
fejn kważi ntilfet lill-kompetituri”.
Din it-triq, madankollu, tista’ tkun ta’ suċċess biss jekk it-28 Stat Membru jaġixxu
flimkien, mhux individwalment. Għalhekk nistieden lill-Kummissjoni u ’l-Istati
Membri biex jikkombinaw il-bosta politiki eżistenti fi strateġija unika aktar fit-tul
u biex il-pajjiżi tagħna jieħdu impenn favur azzjoni koerenti li tappoġġja lirraggruppamenti industrijali minn naħa għall-oħra tal-fruntieri nazzjonali", qal
Gonçalo Lobo Xavier, President tal-KESE, fil-Jum tal-Industrija Ewropea.

Fl-Opinjoni tiegħu dwar "Investiment fi tkabbir intelliġenti, innovattiv u sostenibbli," adottata fil-15 ta’ Frar, il-KESE
appella għall-ikkompletar tas-suq uniku, inkluż is-suq tal-kapital. Huwa partikolarment meħtieġ li jissaħħu listandardizzazzjoni u l-awtoregolamentazzjoni.
“L-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u ċirkolari toffri ħafna opportunitajiet ta’ negozju. Sabiex
naħtfuhom, għandna bżonn qafas komuni u strateġija fit-tul, kif ukoll l-impenn tal-Istati Membri favur azzjoni koerenti.
Barra minn hekk, l-intrapriżi tagħna jeħtieġu kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni
għandha b’mod attiv tindirizza l-prattiki kummerċjali inġusti” qal ir-relatur tal-Opinjoni Bojidar Danev.
Peress li l-istruttura tas-suq tax-xogħol se tinbidel drammatikament, il-KESE jrid li jkun hemm valutazzjonijiet adatti
sabiex jiġi evitat kwalunkwe impatt negattiv fuq l-impjegati. Is-soluzzjonijiet ta’ tagħlim ibbażati fuq ix-xogħol jeħtieġ
jiġu applikati b’mod aktar wiesa’ sabiex jippermettu lill-ħaddiema kollha itejbu l-ħiliet u l-kapaċitajiet diġitali tagħhom
.
“In-nies iridu jkunu fil-qalba tal-bidla”, saħqet il-korelatur tal-Opinjoni Monica Sitarová Hrušecká. “L-opportunitajiet
offruti minn teknoloġiji ġodda mhux biss għandhom jiġu sfruttati biex jinħolqu prodotti ġodda, iżda anke biex itejbu lkundizzjonijiet tax-xogħol għall-persunal”. (sma)

Fir-ritratt: Gonçalo Lobo Xavier, Viċi President tal-KESE

Aħbarijiet mill-Gruppi
L-impjegaturi ser jiddiskutu l-miżuri biex jitnaqqsu d-diskrepanzi fil-ħiliet
mill-Grupp ta’ Min Iħaddem
Il-Grupp ta’ Min Iħaddem, flimkien ma’ assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi ewlenin
Bulgari, ser jorganizza konferenza f’Sofia, il-Bulgarija fit-22 ta’ Marzu bl-isem Ittnaqqis tad-diskrepanzi fil-ħiliet għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi - perspettiva
tan-negozju Il-membri tal-panel ser jaqsmu l-aħjar prattiki u jiddiskutu
soluzzjonijiet konkreti biex tiġi indirizzata d-diskrepanza fil-ħiliet. L-avveniment
huwa parti mill-kalendarju tal-Presidenza Bulgara tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
X’inhuma r-raġunijiet għal dan in-nuqqas tat-tlaqqigħ tal-ħiliet attwali? Kif
nistgħu nippromwovu l-ħiliet xierqa, meħtieġa f’ekonomija bbażata fuq lgħarfien? Kif jistgħu s-sistemi tal-edukazzjoni jiġu adattati għall-isfidi moderni? X’tip ta’ riformi huma meħtieġa?
X’għandu jsir fil-livell Ewropew u dak nazzjonali? Dawn huma xi ftit mill-mistoqsijiet li l-parteċipanti tal-konferenza ser
jipprovaw jirrispondu. Il-konferenza se tlaqqa’ kelliema minn organizzazzjonijiet ta’ imjegaturi nazzjonali u Ewropej, ilGvern u l-Parlament Bulgaru u l-aġenziji tal-UE.
Id-diskrepanza fil-ħiliet hija sfida li qed tikber għall-kumpaniji Ewropej. L-impjegati b’ħiliet rilevanti huma kruċjali
għall-kompetittività tal-kumpaniji. Erbgħin fil-mija tal-impjegaturi qed isibuha diffiċli biex isibu n-nies bil-ħiliet li
għandhom bżonn biex jikbru u jinnovaw. Fl-istess ħin, 70 miljun Ewropew ma għandhomx ħiliet ta’ qari u kitba xierqa
u aktar minn hekk għandhom ħiliet matematiċi u diġitali dgħajfa. (lj)

Gabriele Bischoff fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa
Fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa niċċelebraw in-nisa, filwaqt li ma niftakrux biss
f’dak li ksibna, iżda f’dak li għad baqgħalna x’nagħmlu. Din is-sena, il-Grupp talĦaddiema qed jiffoka b’mod partikolari fuq l-irġiel. Għalfejn l-enfasi fuq l-irġiel
fil-jum li fih niċċelebraw in-nisa? Għaliex l-ugwaljanza bejn is-sessi mhijiex biss
kwistjoni tan-nisa. Mingħajr l-involviment tal-irġiel qatt m’aħna se niksbu tassew
l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Fl-Unjoni Ewropea, il-medja tat-teħid tal-liv tal-paternità u/jew il-liv tal-ġenituri
mill-irġiel hija ta’ 10% biss. F’xi Stati Membri din hija baxxa sa 5%. In-nisa jġorru
r-responsabbiltà ewlenija li jieħdu ħsieb it-tfal jew persuni dipendenti oħrajn, kif ukoll jagħmlu l-maġġoranza taxxogħol fid-dar. Qatt m’aħna se niksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi mingħajr ma nindirizzaw dawn l-isterjotipi.
Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal leġislazzjoni dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u
għall-persuni li jindukraw ċertament tkun ta’ għajnuna. Se tintroduċi d-dritt għal liv tal-paternità imħallas għallmissirijiet fiż-żmien tat-twelid. Se tintroduċi wkoll liv tal-ġenituri imħallas. Il-ġenituri diġà jistgħu jieħdu l-liv talġenituri saż-żmien meta l-wild ikollu tmien snin, madankollu l-ħlas ma huwiex obbligatorju. Din hija waħda mirraġunijiet ewlenin għaliex huma biss ftit irġiel li jieħduh. Il-Kummissjoni tipproponi li l-liv tal-ġenituri jkun imħallas u
disponibbli sakemm il-wild ikollu tnax-il sena. Tipproponi wkoll dritt ġdid għal ħamest ijiem liv bi ħlas għal persuni li
jindukraw.
Dan huwa l-valur miżjud tal-Ewropa: l-issettjar ta’ standards minimi komuni. Din hija l-Ewropa tagħna, Soċjali, Ġusta u
Demokratika.
Fit-8 ta’ Marzu, jien dejjem niftakar fl-għanja sabiħa tal-moviment tagħna:
Irridu l-għixien iżda l-ward ukoll. Din is-sena rridu wkoll id-Direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.
#Irrid il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata
F’Solidarjetà
Gabriele Bischoff hija l-president tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE.

Il-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE jitlob għal innovazzjoni fis-soċjetà ċivili
mill-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE
Il-laqgħa straordinarja tal-Grupp ta’ Interessi Varji li saret fil-15 ta’ Frar rat ilpreżentazzjoni ta’ studju bit-titlu L-evoluzzjoni futura tas-soċjetà ċivili fl-Unjoni
Ewropea sal-2030 . Il-KESE kien ikkummissjona liċ-Ċentru għas-servizz ta’
informazzjoni, il-kooperazzjoni u l-iżvilupp tal-NGOs (CNVOS - Slovenia) u nNetwerk Ewropew tal-Assoċjazzjonijiet Nazzjonali tas-Soċjetà Ċivili (ENNA) biex
iwettqu l-istudju.
L-għan tiegħu kien biex ikun hemm fehim aħjar dwar x’inhu għaddej florganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropej (CSOs), xi sfidi qed jiffaċċjaw, kif qed
jaffettwawhom dawn l-isfidi u kif għandhom jirrispondu għalihom.
L-istudju, kif ukoll il-membri – fosthom Luis Valcárcel Siso, Viċi President tal-Parlament Ewropew
inkarigat mir-relazzjonijiet mal-KESE u l-KtR – u parteċipanti fl-avveniment indikaw sinjali ċari u
inkoraġġanti – l-ewwel u qabel kollox, ir-rieda tas-CSOs u l-istituzzjonijiet biex jimpenjaw ruħhom,
jiddefendu u jaġixxu skont il-valuri Ewropej deskritti f’Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea (id-dinjità umana, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett
għad-drittijiet umani), u jippreservaw u jiżviluppaw is-sistema demokratika Ewropea, li fiha sCSOs jgħaqqdu flimkien lis-soċjetajiet tagħna, jaqdu rwol intermedjarju bejn iċ-ċittadini u listituzzjonijiet.
Is-CSOs jippromovu u jiddefendu il-valuri fundamentali Ewropej. Dawn isawru u jikkonsolidaw lidentità, il-fiduċja u s-solidarjetà. Sabiex ikun żgurat li jadattaw għall-bidliet u l-isfidi, u jkomplu
jaqdu r-rwol tagħhom ta’ appoġġ u parteċipazzjoni fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, se
jkollhom jiġu implimentati għadd ta’ miżuri. Għandhom jiġu żviluppati metodi ta’ ħidma
innovattivi, li jiffokaw fuq id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament, l-adattament ta’
strateġiji maniġerjali u l-iżvilupp ta’ servizzi ġodda relatati mal-edukazzjoni ċivika, il-litteriżmu
tal-midja u l-iċċekkjar tal-fatti. (ih)

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE
L-alfabet Ċirilliku - Alfabet ġdid fl-Unjoni Ewropea
Fil-qafas tal-Presidenza Bulgara tal-UE, il-KESE qed jospita wirja "L-alfabet
Ċirilliku - Alfabet ġdid fl-Unjoni Ewropea" mill-15 ta’ Marzu sal-24 ta’ Mejju 2018.
Il-wirja tikkonsisti f’serje ta’ kartelluni, maħluqa minn studenti tad-Dipartiment
tal-Kotba u l-Grafika Stampata tal-Akkademja Nazzjonali tal-Arti tal-Bulgarija fl2007, fl-okkażjoni tal-adeżjoni pajjiż għall-UE. (ck)
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