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Editorjal
l-ġejjieni ma jistenniex: is-sostenibbiltà tibda f’darna
Għeżież qarrejja,
F’Awwissu 2018, Greta Thunberg bdiet l-istrajk mill-iskola u, malajr, ħafna żgħażagħ oħra mill-Ewropa kollha ngħaqdu mal-protesta tagħha
kontra r-riluttanza tal-UE u l-Istati Membri tagħha li jieħdu azzjonijiet kuraġġużi kontra t-tibdil fil-klima.
L-impenn ġenwin taż-żgħażagħ jagħmilni ottimist li fl-Ewropa jista’ jfeġġ moviment kbir għall-azzjoni klimatika. Bil-protesta tagħha, Greta wriet li
persuna waħda biss tista’ tagħmel differenza kbira.
Iżda kemm tista’ tkun kbira din id-differenza jekk ningħaqdu magħha lkoll? Jekk l-Ewropej kollha kellhom jibdew jaġixxu waħidhom?
Ilkoll kemm aħna nistgħu nagħmlu aktar, peress li għandna obbligu morali u responsabbiltà biex nagħmlu aktar – għalina u għall-ġenerazzjonijiet
futuri.
Greta Thunberg, pereżempju, qed tivvjaġġa bil-ferrovija – mill-Iżvezja sa Brussell, minn Brussell sa Pariġi, minn Pariġi sa Hamburg, eċċ. – u lura
d-dar mill-ġdid. Hija eżempju tajjeb ta’ għajxien sostenibbli. Ilkoll kemm aħna nistgħu nsiru eżemplari biex nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, ilpjaneta tagħna. Ejjew nirriflettu dwar id-drawwiet u l-imġiba tagħna bħala konsumaturi: kif nistgħu nnaqqsu l-marka tal-karbonju tagħna? Billi
nibdlu d-drawwiet tax-xiri tagħna, x’nieklu, jew kif niċċaqilqu minn post għal ieħor, u b’modi oħra? Is-sostenibbiltà tibda d-dar.
Iżda fl-istess ħin, jeħtieġ li naġixxu flimkien fil-livell Ewropew. Immaġinaw x’tista’ tikseb l-Unjoni Ewropea kollha jekk tlaqqa’ flimkien il-forzi
tagħha – kemm fi kliem kif ukoll f’azzjonijiet – fir-riċerka, fis-sistemi intelliġenti tat-trasport u tal-enerġija, fl-agrikoltura u fl-industrija tal-ikel
tagħha, u fl-aħħar nett billi s-sostenibbiltà titqiegħed fil-qalba tad-deċiżjonijiet politiċi tagħha u l-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles.
Aħna diġà għandna eżempji ammirevoli – nies b’ideat u impenn kbar fl-Ewropa kollha. Smajna dwarhom biss dan l-aħħar fl-avveniment tagħna
Is-soċjetà ċivili għar-rEUnaissance u fil-konferenza dwar l-Ekonomija Ċirkolari.
L-isfida tal-lum hija li t-tkabbir ekonomiku jiġi diżakkoppjat mill-konsum(eċċessiv) tar-riżorsi naturali.
Nitlob lill-ħafna intraprendituri, inġiniera, prattikanti, investituri, familji, ġenerazzjonijiet żgħażagħ u aktar imdaħħlin fiż-żmien li lkoll huma
impenjati biex jikkontribwixxu u jaħdmu flimkien fl-iżvilupp ta’ ċivilizzazzjoni sostenibbli kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja.
Jiġi minna li nivvutaw għal Ewropa kooperattiva, sostenibbli u magħquda f’Mejju 2019. Jeħtieġ li nivvutaw għal demokrazija parteċipattiva,
fejn l-Ewropej u s-soċjetà ċivili organizzata jkollhom vuċi aktar b’saħħitha – mhux biss fil-jum tal-elezzjoni, iżda kuljum, minħabba li l-isfidi talġejjieni ma jistgħux jiġu indirizzati mill-politiċi biss, iżda jirrikjedu l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili kollha kemm hi.
Luca Jahier
Il-President tal-KESE
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Sessjoni plenarja tal-KESE

Fil-qosor
Il-KESE jadotta dispożizzjonijiet aktar severi fir-Regoli ta’ Proċedura u fil-Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri
Fis-sessjoni plenarja tiegħu tal-20 ta’ Frar 2019, il-KESE adotta proposta biex jemenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu biex tiġi inkluża verżjoni ġdida talKodiċi ta’ Kondotta għall-membri bħala appendiċi. Ir-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġodda, li daħlu fis-seħħ fil-15 ta’ Marzu 2019, iqisu wkoll
ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew stess li ġew adottati reċentement, b’mod partikolari fir-rigward tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma
ta’ fastidju.
Il-KESE – fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, Luca Jahier, u bl-appoġġ sħiħ tal-gruppi u tal-amministrazzjoni – ikkonferma l-prinċipju tad-dritt għad-dinjità fuq il-post tax-xogħol
u stabblixxa mekkaniżmu ta’ monitoraġġ intern għal kwalunkwe forma ta’ fastidju li tinvolvi lill-membri, li jistabbilixxi wkoll sanzjonijiet.
Il-membri ser jinħtieġu jiffirmaw il-Kodiċi ta’ Kondotta meta jinħatru. Ir-regoli l-ġodda japplikaw għall-interazzjonijiet bejn il-membri u kwalunkwe persuna oħra li taħdem filKumitat kif ukoll bejn il-membri nfushom. Is-sanzjonijiet jinkludu, skont il-gravità tal-imġiba tal-membru, “sospensjoni temporanja mir-rwol ta’ relatur, presidenza u sħubija ta’
gruppi ta’ studju, missjonijiet u laqgħat straordinarji”.
Il-Kumitat jinsisti wkoll dwar “ir-rispett tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni [...]”, u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata “xi ħaġa aħjar minn sistema ta’ rappreżentanza
proporzjonali tan-nisa fil-korpi kollha tal-Kumitat” (Artikolu 1.4).
It-test sħiħ tar-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Kondotta dalwaqt ser ikun disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-KESE. (dgf)

Pubblikazzjonijiet Ġodda
Ippubblikat il-fuljett dwar it-12-il Seminar għas-soċjetà ċivili dwar il-mezzi tax-xandir
Ġie ppubblikat fuljett ġdid li jiġbor fih il-punti ewlenin tad-dibattiti dwar Nasserixxu mill-ġdid il-valuri tal-Ewropa flimkien mal-osservazzjonijiet tal-membri
tal-panels u tal-kelliema li fetħu d-dibattitu.
It-12-il Seminar għas-soċjetà ċivili dwar il-mezzi tax-xandir, li sar f’Aegli Zappiou f’Ateni, il-Greċja, fit-22 u t-23 ta’ Novembru 2018, kien jinkludi tliet panels li taw ħarsa lejn
kwistjonijiet jaħarqu, bħall-multikulturaliżmu, iż-żieda fin-nazzjonaliżmu u l-illiberaliżmu u t-tnaqqis tas-solidarjetà, li huma ta’ sfida għall-valuri li fuqhom hija mibnija l-Ewropa.
L-ewwel panel indirizza l-valuri Ewropej fil-konfront ta’ ideoloġiji estremisti, it-tieni panel eżamina kif id-demokrazija liberali Ewropea f’xi Stati Membri qiegħda tħabbat wiċċha
ma’ bidla lejn l-illiberaliżmu, u t-tielet panel esplora r-rwol tas-soċjetà ċivili organizzata fid-difiża ta’ Ewropa demokratika, ibbażata fuq il-valuri u magħquda. Il-membri talpanels mis-settur tal-midja, akkademiċi u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili pprovdew l-għarfien espert tagħhom u ddiskutew mal-parteċipanti dwar il-kwistjonijiet ewlenin u lmodi kif għandhom jiġu difiżi l-valuri tal-Ewropa.
Il-fuljett huwa disponibbli hawn
Ara l-filmat tas-seminar hawn (ehp)

Aħbarijiet tal-KESE
“Qed nissieltu għall-ġejjieni ta’ kulħadd”, tgħid l-attivista favur il-klima Greta Thunberg fil-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) iddiskuta r-rwol ewlieni li s-soċjetà ċivili organizzata għandu jkollha għal “rEUnaissance” reali waqt avveniment li sar f

B’referenza għall-Ewroxettiċiżmu, il-ksenofobija u r-razziżmu fl-Ewropa kollha, il-President tal-KESE Luca Jahier qal li d-demokrazija kienet mhedda u li l-valuri Ewropej kienu qed jiġu ddubit
għandna niżguraw li leħen “it-tajbin” jinstema’", huwa żied jgħid. "Jiġri x’jiġri se nazzardaw naġixxu favur Ewropa sostenibbli", ikkonkluda s-Sur Jahier.

"“Irridu nipproteġu l-bijosfera, l-arja, l-oċeani, il-ħamrija, il-foresti”, qalet l-attivista Żvediża favur il-klima li għandha 16-il sena, Greta Thunberg, li għamlitha ċara li kien imperattiv li tittieħed azzjoni issa kontra t-tibdil fil-klima. Hija

. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, kien favur il-moviment mibdi mis-Sinjura Thunberg billi: "jista’ jwassal għal bidla; infirex f’ħafna bliet u issa hemm messaġġ komuni fit-toroq tal-Ewropa". Huwa enfasizz
Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz qal li l-avveniment indika "rieda komuni li naħdmu flimkien". "Kollha kemm aħna qed nitkellmu dwar l-istess ħaġa: li nibnu l-Unjoni mill-ġdid", huwa stqarr, u żied
L-avveniment

is-Soċjetà Ċivili għal rEUnaissance ġie organizzat biex is-soċjetà ċivili tiġi mobilizzata biex tappoġġa l-valuri demokratiċi Ewropej kif minquxa fit-Trattati u biex titwitta t-triq għall-futur tal-Ewropa qabel l-elezzjonijiet tal-UE. Id-direttu

Il-KESE jivvota favur introjtu minimu deċenti appoġġjat mill-UE
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) adotta l-Opinjoni dwar “ Lejn Direttiva Qafas Ewropea dwar l-introjtu minimu ” li fiha talab lill-Kummissjoni Ewropea tin

Tali qafas, fil-forma ta’ direttiva, jinħtieġ biex tiġi indirizzata b’mod effettiv il-problema serja u persistenti tal-faqar fl-Ewropa u biex tintradd lura l-kredibbiltà tal-UE, peress li fallew l-impenji

“Il-kwistjoni ta’ introjtu minimu hija politika ferm. Din hija deċiżjoni li trid tittieħed fil-livell tal-UE, u l-Kummissjoni ma tistax tinħeba wara l-prinċipju tas-sussidjarjetà – użat ħażin f’dan il-każ
“Huwa importanti li l-UE tagħmel xi ħaġa konkreta għan-nies li m’għandhom xejn. Jekk inti indifferenti fil-konfront tal-miżerja tagħhom issa, għada jista’ tkun tard wisq”,is-Sur Dassis

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE, li jopponi l-użu propost ta’ strument vinkolanti, ressaq kontropinjoni li fiha l-membri tiegħu argumentaw li l-introjtu minimu għandu jiġi indirizzat fil-livell n
Il-kontropinjoni nċaħdet u l-opinjoni tas-Sur Dassis ġiet adottata b’158 vot favur, 81 vot kontra u 12-il astensjoni. (ll)

Il-Kummissarju Hogan fil-KESE: id-deċiżjoni dwar il-baġit tal-PAK issa tinsab f’idejn il-koleġislaturi
Fl-20 ta’ Frar, il-KESE ospita lill-Kummissarju Hogan biex jitkellem dwar il-PAK futura.
Phil Hogan saħaq li kien importanti li l-PAK tevolvi; minbarra l-provvista tal-ikel, jeħtieġ li l-PAK tipprovdi wkoll beni pubbliċi oħra, bi skambju għall-pożizzjoni speċjali tagħha fi ħdan il-baġit tal-UE.

Fir-rigward tal-baġit, il-Kummissarju qal li: “L-Istati Membri, li jaħdmu permezz ta’ kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew, huma f’libertà sħiħa li jżidu l-baġit ġenerali tagħhom bil-ħsieb li l-PAK tinżamm fil-livell attwali.” Huwa ttama li jk
Il-Kummissarju semma wkoll il-ftehim politiku dwar regola ġdida li tipprojbixxi ċerti prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel, li għaliha l-KESE għamel kontribut sostanzjali permezz tal-opinjoni tiegħu u li dwarha se
Matul id-dibattitu mal-Kummissarju, il-membru tal-KESE John Bryan qal li l-KESE jappoġġja PAK b’saħħitha b’baġit b’saħħtu, peress li l-PAK kienet importanti għall-paċi u l-koeżjoni.
Maurizio Reale, President tas-Sezzjoni NAT tal-KESE, osserva li PAK futura għandha tiffoka aktar fuq it-tibdil fil-klima u li l-bdiewa kellhom ikunu protetti iżjed fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles.

Peter Schmidt, President tal-Osservatorju tal-Iżvilupp Sostenibbli tal-KESE, enfasizza li l-prattiki inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel kellhom jiġu indirizzati b’mod aktar effettiv u li l-Għan

Il-programm PEACE tal-UE fl-Irlanda ta’ Fuq għandu jkompli wara l-Brexit

Il-KESE adotta, matul is-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Frar, opinjoni li tappoġġja l-kontinwazzjoni tal-Programm Ewropew għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni (PEACE) fl-Irlanda

L-opinjoni, abbozzata minn Jane Morrice, tgħid li "l-urġenza tas-sitwazzjoni, maħluqa mill-proċess tal-Brexit u l-ħruġ eventwali tar-Renju Unit, teħtieġ rispons mill-UE għas-salvagwardja tal-p

Il-KESE jgħid li għandha titqies il-possibilità li ssir enfasi akbar fuq l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu kompletament konxji tar-rwol pożittiv tal-UE. Jissuġġerixx
opinjoni tipproponi l-istabbiliment ta’ triq Ewropea ta’ paċi mill-Irlanda ta’ Fuq għal Nikosija, f’Ċipru, li tissejjaħ il- “WhiteDoveWay”, li għandha ssegwi t-triq tal-pellegrin Irlandiż Columbanus

Il-ġlieda kontra l-populiżmu tolqot lil kulħadd

Il-progress ekonomiku u l-istabilità soċjali huma żewġ elementi fil-ġlieda kontra l-Ewroxettiċiżmu, iżda waħedhom mhumiex biżżejjed: is-soċjetà ċivili għandha bżonn ti

Waqt il-preżentazzjoni tal-istudju dwar Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in confronting populism (Soċjetajiet barra l-metropoli: ir-rwol tal-org

Filwaqt li l-progress ekonomiku u l-istabilità soċjali għandhom rwol essenzjali fl-indirizzar tat-tħassib li jwassal għall-Ewroxettiċiżmu, dawn il-fatturi waħedhom mhumiex biżżejjed. L-organizz
jiġi miġġieled il-populiżmu huwa permezz tas-sistema demokratika tagħna, is-sistema nnifisha li qed tipprova timmina: l-UE mhux biss trid titkellem man-nies, iżda trid tisma’ u tiddjaloga b’

Ir-riċerka turi li t-tnaqqis ekonomiku, l-instabilità soċjali u l-livelli limitati tal-edukazzjoni huma wħud mill-fatturi l-aktar sinifikanti li wasslu għal aktar appoġġ għall-populisti fl-UE kollha. Mad

Il-KESE jipproponi Linji Gwida ġodda dwar Dieti Sostenibbli għall-Ewropa

L-ikel għandu rwol ċentrali fil-ħajja tan-nies u ma għandux jitqies biss mil-lat nutrittiv jew tas-saħħa, iżda wkoll mil-lat ambjentali u soċjali. Sabiex tiġi ffaċilitata tali si

"Dak li nieklu jaffetwa lil saħħitna u lill-pjaneta tagħna. Neħtieġu politiki biex nippromovu dieti aktar tajbin għas-saħħa u aktar sostenibbli, u jeħtieġ jiġu żviluppati Linji Gwida dwar Dieti Sos

"Il-promozzjoni ta’ dieti tajbin għas-saħħa u sostenibbli hija importanti fil-kuntest ta’ politika komprensiva tal-UE dwar l-ikel. Il-Linji Gwida dwar Dieti u skemi ta’ tikkettar ċari, inkluż it-tikket
produzzjoni, proċessar, distribuzzjoni u bejgħ ta’ ikel aktar tajjeb għas-saħħa u aktar sostenibbli bi prezzijiet aktar ġusti," jgħidMaurizio Reale, il-President tas-Sezzjoni Speċjalizzata għall-

Sabiex jiġu stabbiliti dawn il-linji gwida għall-Ewropa kollha, il-KESE jipproponi l-ħolqien ta’ Grupp ta’ esperti , li jikkonsisti minn professjonisti u xjentisti rilevanti mid-dinja tan-nutrizzjoni, i

Il-KESE jappoġġja l-proposti tal-UE biex jiġi żgurat it-trasport tal-merkanzija bl-ajru u bit-triq f’każ li ma jsirx ftehim dwar il-Brexit

Fi tliet opinjonijiet adottati fi Frar, il-KESE japprova l-proposta tal-Kummissjoni li testendi temporanjament l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE biex tindirizza problem
Sikurezza tal-avjazzjoni

Il-KESE jappoġġja l-pjan ta’ azzjoni mfassal mill-Kummissjoni biex ikopri xenarju ta’ l-ebda ftehim milqugħ dwar il-Brexit, b’miżuri speċifiċi biex tiġi żgurata l-validità kontinwa taċ-ċertifikati għall-prodotti, il-partijiet, it-tagħmir u l-kum
sakemm ir-Renju Unit ikun stabbilixxa aġenziji nazzjonali u leġislazzjoni nazzjonali biex jassumi r-rwol ta’ aġenzija tas-sikurezza," qal ir-relatur Thomas McDonogh.
Servizzi tal-ajru

Il-Kumitat jappoġġja wkoll l-enfasi tal-proposta tal-Kummissjoni fuq regolament ta’ kontinġenza li jiżgura servizzi tal-ajru bażiċi u jirrimarka li dan ma jistax jitqies bħala estensjoni tar-regoli
impatt ta’ Brexit li jseħħ f’daqqa waħda. Huwa l-uniku mod realistiku biex jittaffew il-konsegwenzi negattivi serji mistennija għas-settur tal-avjazzjoni jekk il-ftehim dwar il-ħruġ ma jiġix ratif
Trasport tal-merkanzija bit-triq

Barra minn hekk, il-KESE jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni li jagħtu lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit id-dritt li jiċċaqilqu b’mod liberu fl-UE sal-31 ta’ Diċembru 2019, sakemm it-trasportaturi tal-UE jin
Renju Unit ikollhom l-istess drittijiet bħal dawk offruti mill-Kummissjoni, b’mod tranżizzjonali, lil trasportaturi fir-Renju Unit b’liċenzja li tippermettilhom iġorru merkanzija bejn it-territorju tar-Renju Unit u s-27 Stat Membru li jifdal,"

Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019: m’hemmx raġuni għall-kompjaċenza
Minħabba r-riżultati mħallta tal-politiki ta’ riforma tal-passat, huwa essenzjali li l-UE u l-Istati Membri jwettqu evalwazzjoni fil-fond. Minkejja t-titjib li sar s’issa, hemm

Il-KESE jikkritika l-valutazzjoni ġeneralment favorevoli tal-Kummissjoni li hemm fis-SAT fir-rigward tal-progress ekonomiku u soċjali mill-2014 u l-politiki ta’ riforma tal-passat. Ir-ritmu tat-tka

Il-KESE jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni għall-appoġġ tar-riformi. Ir-riformi u l-politiki għandhom jagħmlu l-ekonomija u s-swieq tax-xogħol aktar reżiljenti u b’hekk itejbu t-tkabbir fl-ekonomij

Is-SAT jonqsu wkoll il-proposti għall-ġlieda kontra r-riskji esterni għat-tkabbir. Il-politiki ta’ stimolu biex jinżammu l-livelli tat-tkabbir u l-impjiegi għandhom ikunu inkwadrati u bbaġitjati kif xi
L-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili jistgħu jgħinu biex jitħaffef ix-xogħol fuq proposti ġodda ta’ politika u jiżguraw li r-riformi huma prattiċi, xierqa u speċifiċi għall-pajjiż.

Fl-aħħar nett, il-KESE jinsab sodisfatt li l-Kummissjoni tagħti prijorità lir-riformi biex jiżdied l-investiment tas-settur privat u dak pubbliku. Ir-regoli fiskali tal-UE għandhom jippermettu finanzj

Is-seduta ta’ smigħ tal-KESE tressaq proposti għal semestru Ewropew aktar inklużiv

L-Istati Membri tal-UE jeħtieġ isaħħu l-involviment tal-partijiet interessati fl-isforzi tagħhom biex jirriformaw l-ekonomiji nazzjonali. Flimkien ma’ strateġija ġdida fit-tu
Dawn huma wħud mis-sejbiet ewlenin ta’ seduta ta’ smigħ pubblika dwar Lejn Semestru Ewropew aktar inklużiv organizzata mill-Grupp tas-Semestru Ewropew tal-KESE fit-28 ta’ Frar.

Huwa u jagħti bidu għall-avveniment, il-president tal-KESE Luca Jahier talab li s-semestru jkun konsolidat u qal li wasal il-ħin għal enfasi fuq l-inklużjoni, biex jinħolqu "ħajjiet deċenti għ

Il-parteċipanti talbu li l-imsieħba soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-parlamenti nazzjonali jkunu involuti b’mod sistematiku f’riformi ulterjuri. Huma qalu li l-konsultazzjoni fil-live

Fil-preżent, il-kwalità tal-involviment fir-riformi strutturali u l-iżvilupp tal-programmi nazzjonali ta’ riforma tvarja ħafna madwar l-Ewropa u fost l-oqsma ta’ politika. Ba

Il-partijiet interessati kienu tal-fehma li l-adozzjoni tal-prinċipji tas-sħubija u tal-governanza f’diversi livelli jistgħu jgħinu biex itejbu mhux biss is-sjieda, iżda wkoll l-ef

Fl-aħħar nett, il-partijiet interessati lmentaw li t-tabella ta’ valutazzjoni tas-semestru ma kkunsidratx fatturi bħat-tibdil fil-klima. Huma talbu li l-proċess ikun marbut m

L-ebda futur għall-UE mingħajr aktar koeżjoni

Il-Politika ta’ Koeżjoni tista’ tkun mod effettiv biex jiġu indirizzati x-xejriet soċjetali (l-Ewroxettiċiżmu, eċċ.) li l-UE qed tħabbat wiċċha magħhom jekk il-finanzjament ta
Politika ta’ Koeżjoni wara l-2020.

Il-fehma ġenerali waqt is-seduta kienet li l-partijiet interesati kellhom jitolbu politika ta’ koeżjoni ambizzjuża u valida għall-futur wara l-2020, immirata lejn tkabbir eko

Il-futur tal-UE huwa inkonċepibbli mingħajr koeżjoni kontinwa. Il-finanzjament tal-koeżjoni għandu jibqa’ tal-anqas fil-livell attwali tiegħu, peress li ż-żieda mistennija f

Politika ta’ koeżjoni li tiżgura l-investiment fit-tul u s-sostenibbiltà, imsejsa fuq approċċ ibbażat fuq il-post u b’aktar flessibbiltà biex jiġu indirizzati l-isfidi u l-ħtiġijiet i

Il-parteċipanti ġeneralment appoġġjaw rabta aktar b’saħħitha bejn il-politika u s-Semestru Ewropew, iżda talbu għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi ta’ Kondotta dw

Il-kelliema ħeġġew ukoll lill-partijiet fin-negozjati biex iżidu l-isforzi tagħhom fin-negozjati li għaddejjin dwar il-proposti leġislattivi għall-ġejjieni tal-QFP u l-politika ta’
Is-sejbiet tas-seduta se jikkontribwixxu għal Opinjoni tal-KESE dwar is-suġġett, li se ssir votazzjoni dwarha fil-plenarja ta’ Marzu. (jk)

It-tranżizzjoni tal-enerġija tista’ tirnexxi biss jekk ikun involut kulħadd

Ir-rwol tal-poplu fit-tranżizzjoni tal-enerġija kien fil-qalba tal-aġenda tal-laqgħa ta’ Frar tas-sezzjoni TEN, fejn l-esperti tal-enerġija wrew l-esperjenza tagħhom ta’ xogħ

Kif tista’ t-tranżizzjoni tal-enerġija taħdem għaċ-ċittadini? Kif tista’ l-enerġija tkun aċċessibbli għal kulħadd? It-tranżizzjoni tal-enerġija tfisser trasformazzjoni fundamentali tas-soċjetajiet tagħna u se jkol
ċittadini hija ċentrali. “It-tranżizzjoni tal-enerġija ma tistax tkun ta’ suċċess jekk il-partijiet interessati kollha ma jkunux involuti – irridu nqisu l-ħtiġijiet tal-atturi kollha
edukazzjoni, sistema tas-saħħa jew trasport."

It-tranżizzjoni tal-enerġija għandha potenzjal ekonomiku u soċjali enormi, speċjalment fil-livell reġjonali. Il-fatt li l-ispiża tat-teknoloġiji rinnovabbli deċentralizzati qed tonqos b’rata mgħaġġla joffri ħafna o
ruħhom fil-produzzjoni tal-enerġija. "Jekk ċittadin jinstalla seba’ pannelli solari fuq is-saqaf, huwa jipproduċi l-elettriku kollu li karozza elettrika normali għandha bżonn

Fl-istess ħin, huwa importanti li jiġi enfasizzat it-tħassib li xi reġjuni, bliet u gruppi vulnerabbli jistgħu jitħallew lura f’dan il-proċess. Din hija r-raġuni għaliex huwa kru
politika." (mp)

Aħbarijiet mill-Gruppi
Organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fl-elezzjonijiet Ewropej
mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-komunità tan-negozju trid issemma’ leħinha b’mod qawwi u ċar fil-kampanja tal-elezzjoni Ewropea. L-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem mhux biss għandhom jenfa
rappreżentanti ta’ BusinessEurope, SMEunited u CEEP (Ċentru Ewropew għal Min Iħaddem u għall-Intrapriżi li jipprovdu Servizzi Pubbliċi) matul il-laqgħa tal-Grupp ta’

‘Id-diġitalizzazzjoni, l-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija, u l-aċċess għal persunal b’ħiliet u t-teknoloġija affordabbli jitqiesu mill-SMEs bħala l-akbar sfidi fejn jeħtieġu l-ap

"Għandna ngħinu lin-nies jindunaw li l-istil ta’ ħajja Ewropew huwa l-aħjar mod ta’ ħajja fid-dinja u li dan seħħ permezz tal-UE. Din hija responsabbiltà konġunta għall-

Il-prijoritajiet tas-CEEP jiffokaw fuq it-tliet Ds: id-diġitalizzazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u demografija dejjem aktar anzjana. “Dawn it-tliet tendenzi huma fil-qalba tal

Oliver Röpke jieħu f’idejh il-Presidenza tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE
Il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Fl-1 ta’ Marzu, Oliver Röpke ħa f’idejh il-Presidenza tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, u ssostitwixxa lil Gabriele Bischoff, li kienet ilha l-President tal-Grupp sa minn Ot

Matul il-mandat tagħha, Gabriele Bischoff ħadmet bis-sħiħ għall-iżvilupp, id-dikjarazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, għal Unjoni Ew
2019. Gabriele Bischoff hija kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jmiss.

Fid-dawl tal-isfidi attwali u futuri għall-Unjoni Ewropea, għall-valuri tagħha b’mod ġenerali, u b’mod partikolari, għall-ħaddiema, Oliver Röpke jixtieq jippromovi r-rwol
kawża tal-ħaddiema. Huwa se jikkonsolida s-saħħa tal-Grupp tal-Ħaddiema: il-kapaċità tal-membri tiegħu li jilħqu kunsens biex jintlaħaq l-għan komuni, minkejja l-isfo

Is-Sur Röpke ilu jaħdem mal-Konfederazzjoni Awstrijaka tat-Trade Unions (ÖGB) u organizzazzjonijiet membri tagħha għal aktar minn għoxrin sena, f’pożizzjonijiet ta’ r

Il-grupp Diversità Ewropa jmur f’Belfast biex jisma’ t-tħassib dwar il-Brexit
mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Il-Grupp iltaqa’ f’Queen's University f’Belfast fil-15 ta’ Frar 2019 għal rendikont dwar il-proċess tal-Brexit u biex jiffoka fuq il-konsegwenzi tiegħu għall-proċess ta’ paċ

Bl-istaġnar li hemm bħalissa dwar il-proposta dwar garanzija ta' kontinġenza, il-missjoni ta’ ġbir ta’ fondi minn membri tal-KESE kellha l-għan li tikseb fehim aħjar dwa

Rappreżentanti Ewropej tan-negozji, it-trejdunjins, il-bdiewa, il-gruppi tal-konsumatur u oħrajn setgħu jisimgħu lil politikanti lokali, akkademiċi u organizzazzjonijiet vo

Kelliema mistednin kienu jinkludu lil Brian Cowen, eks Taoiseach tar-Repubblika tal-Irlanda il-membru parlamentari Sir Jeffrey Donaldson , Partit tal-Unjonisti Demokra
"Ninsabu hawn biex nagħtu daqqa t’id lis-soċjetà ċivili fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera. Se nibqgħu magħkom, jiġri x’jiġri fl-għaxar ġimgħat li ġejjin. Is-soċjetà ċivili ma

"Għalkemm mhux kulħadd jaqbel dwar x’se jkun l-impatt tal-Brexit fuq il-gżira tal-Irlanda, m’hemm l-ebda dubju li kull wieħed minna, is-27 Stat Membru l-ieħor tal-UE, is-soċjetà ċivili Ewropea u l-istituzzjo
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