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Viżjoni għal Ewropa aktar
b’saħħitha u reżiljenti wara l-COVID
L-Unjoni Ewropea għandha tirnexxi ekonomikament, u tkun soċjalment inklużiva
u ambjentalment sostenibbli. Għandha tipprovdi kundizzjonijiet tajbin għas-soċjetà ċivili
kollha biex tirnexxi u tgħix f’demokraziji miftuħa u bbażati fuq il-valuri. L-enfasi tal-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ser tkun li jappoġġja l-kontribut attiv tal-atturi tas-soċjetà
ċivili għal din il-viżjoni ġenerali tal-Ewropa u li jipprovdi għarfien espert siewi lil dawk li jfasslu
l-politiki, għal Ewropa aktar parteċipattiva u politiki li huma aktar effettivi u li jirrelataw aħjar
mas-sitwazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ċiviċi fil-prattika.
Dan il-mandat ser ikun ikkaratterizzat mill-COVID-19 u, b’xorti ħażina, minn żminijiet
ta’ inċertezza u tbatija ekonomika u soċjali, li fihom in-negozji qed jitħabtu biex ikomplu għaddejjin
u l-ħaddiema qed jitilfu l-impjieg tagħhom. Sakemm ikun hemm tilqima disponibbli u aċċettata
b’mod mifrux, “in-normalità l-ġdida” tagħna se tkompli tkun it-tbegħid soċjali, l-użu ta’ maskri,
laqgħat ibridi jew mill-bogħod u interruzzjonijiet fl-attivitajiet ta’ negozju.
Fil-kuntest attwali, aktar minn qatt qabel,
jeħtieġ li ningħaqdu flimkien, niżviluppaw
viżjoni għal Ewropa ġdida wara l-COVID
u nagħmlu ħilitna biex niżguraw kontribut
qawwi mill-Kumitat tagħna għall-irkupru
u r-reżiljenza futura tal-Ewropa. Dan ser
jimxi id f’id mal-bini mill-ġdid ta’ KESE aktar
magħqud, effettiv u stmat.
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Ewropa li tiffjorixxi
ekonomikament

Ewropa li hija
soċjalment
inklużiva

Ewropa li hija
ambjentalment
sostenibbli
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Ewropa li qed
tiffjorixxi
ekonomikament
Il-pandemija attwali kkawżat l-agħar reċessjoni mit-Tieni Gwerra Dinjija ’l hawn u qed taggrava
l-inugwaljanzi. Fuq kollox, l-Istati Membri, l-intrapriżi, il-ħaddiema u s-soċjetajiet b’mod
ġenerali jeħtieġu appoġġ biex jissopravivu, jirkupraw u jibnu l-ekonomiji tagħhom
mill-ġdid.
Il-pjan ta’ rkupru Next Generation EU jeħtieġ li jipprovdi l-mezzi finanzjarji meħtieġa biex jiġu
indirizzati l-effetti ekonomiċi u soċjali negattivi tal-pandemija, iżda jrid jiġi żgurat li l-appoġġ
verament jilħaq lil dawk fil-bżonn - kemm dawk qiegħda kif ukoll in-negozji, u speċjalment l-SMEs,
li qed isibuha diffiċli biex jibqgħu fuq saqajhom.
Iżda l-flus waħedhom mhux se jsolvu s-sitwazzjoni attwali: it-tranżizzjoni lejn ekonomija li hija
aktar diġitali u ekoloġika wara l-pandemija jeħtieġ li tkun marbuta wkoll ma’ rkupru soċjali.
Jidher ċar li ma ntlaħqitx il-mira li 20 miljun persuna jinħarġu mill-faqar u l-esklużjoni soċjali
sal-2020, u għalhekk issa rridu nirduppjaw l-isforzi tagħna biex dan iseħħ. In-nies li jistgħu jaħdmu
għandhom jagħmlu dan, filwaqt li dawk li ma jistgħux għandhom jibbenefikaw mis-solidarjetà
tas-soċjetà. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali se jservi bħala boxxla għall-konverġenza
soċjali.

L-irkupru wara l-pandemija
Minbarra investiment pubbliku u privat sostanzjali, għandna bżonn Suq Uniku li jiffunzjona
tajjeb biex noħorġu mill-kriżi malajr. L-ostakli li fadal jeħtieġ li jitneħħew u jrid jiġi żgurat il-fluss
mingħajr interruzzjoni tal-merkanzija, is-servizzi, il-kapital, id-data u l-persuni bejn il-fruntieri.
Fl-istess ħin, jeħtieġ ukoll li jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi li jippermettu kompetizzjoni ġusta
fi ħdan is-Suq Uniku. Matul il-pandemija, rajna reazzjonijiet nazzjonali li konna ħsibna li kienu
ħaġa tal-imgħoddi, iżda l-Kummissjoni ħadet azzjoni minnufih billi pprovdiet kurituri ekoloġiċi
biex tiffaċilita l-fluss tal-merkanzija u l-persuni. Fil-kuntest attwali, jeħtieġ li jerġgħu jiġu stabbiliti
l-fiduċja u l-kunfidenza bejn l-Istati Membri.
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Għandna bżonn:
• pjan ta’ rkupru effettiv għal wara l-COVID biex jiġi żgurat investiment pubbliku u privat u appoġġ
għas-solvenza biex in-negozji u l-impjiegi jissopravivu, u biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn
Ewropa kompetittiva, ekoloġika u diġitali;
• politika industrijali moderna li tinkludi soluzzjonijiet
diġitali Ewropej;
• kundizzjonijiet tajbin għall-innovazzjoni;
• garanziji għal spejjeż tal-enerġija kompetittivi;
• proġetti u investiment pan-Ewropej f’loġistika
diġitali u ekoloġika adatta;
• implimentazzjoni tajba u infurzar effiċjenti
tar-regoli eżistenti, filwaqt li jitnaqqsu l-burokrazija,
il-piż amministrattiv u l-kumplessità tal-kummerċ
transfruntier, li huwa ta’ importanza partikolari
għall-SMEs;
• appoġġ adatt għaż-żoni rurali u ż-żamma
ta’ produzzjoni tal-ikel ta’ kwalità tajba fl-Ewropa;
• suq kapitali u unjoni bankarja, filwaqt li jiġu rispettati l-karatteristiċi speċifiċi u r-rwol ewlieni
tal-banek Ewropej, u jiġu żgurati sorsi alternattivi ta’ finanzjament għan-negozji, u speċjalment
għall-SMEs, li jippermettu lill-unitajiet domestiċi jagħmlu l-aħjar użu mit-tfaddil tagħhom
u jiffaċilitaw l-investimenti transfruntiera.

It-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi għadhom suġġetti kompletament rilevanti u għandhom
jiġu integrati f’kull qasam ta’ politika. L-iżvilupp sostenibbli jeħtieġ ikun parti mill-mentalità
u jkun il-bażi ta’ ekonomija Ewropea kompetittiva, filwaqt li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura. L-isforzi
għall-irkupru m’għandhomx iwassluna biex sempliċement nirkupraw dak li kien jeżisti fil-passat:
jeħtieġ li ntejbu l-politiki u l-metodi ta’ ħidma, filwaqt li nisfruttaw il-benefiċċji tat-tranżizzjonijiet
li għaddejjin bħalissa.
Fir-rigward tat-tassazzjoni, il-pandemija attwali turina li huwa aktar importanti minn qatt qabel
li l-Istati Membri jkollhom dħul mit-taxxa sigur, biex ikunu jistgħu jinvestu fil-persuni u n-negozji
l-aktar fil-bżonn. Fl-istess ħin, il-piż tat-taxxa fiż-żona tal-euro diġà huwa għoli. L-isforz biex
jintlaħaq il-bilanċ it-tajjeb jitlob li jitħaffef il-piż amministrattiv fuq iċ-ċittadini u l-kumpaniji,
li tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-abbuż tat-taxxa u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex
fl-UE. L-ekonomija diġitali qed tikber b’rata mgħaġġla u ġabet magħha sfidi ġodda mil-lat
tat-tassazzjoni. Jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet globali biex jiġi żgurat li l-kumpaniji kollha jħallsu
s-sehem ġust tagħhom tat-taxxi.
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Id-dimensjoni esterna tal-UE
Fix-xena globali, l-UE għandha rwol x’taqdi fit-tfassil ta’ standards internazzjonali li jirriflettu
l-valuri u l-interessi Ewropej. Huwa previst li 85 % tat-tkabbir futur fid-dinja se jseħħu barra
mill-UE. 35 miljun impjieg Ewropew jiddependu mill-esportazzjonijiet, u 16-il miljun impjieg
mill-investiment barrani.
Il-pandemija enfasizzat b’mod ċar il-vulnerabbiltà
tal-UE u d-dipendenza tagħha minn fornituri barra mill-UE.
In-negozju u l-benessri futur tal-Ewropa jiddependu fil-biċċa
l-kbira mill-kapaċità li jinżammu swieq miftuħa mirfuda minn
kummerċ ħieles u ġust u l-prevedibbiltà tal-kundizzjonijiet
tal-kummerċ globali. Sistema kummerċjali multilaterali
bbażata fuq ir-regoli, kif ukoll ambjent kummerċjali
internazzjonali miftuħ, ġust, inklużiv u prevedibbli jeħtieġ
li jkomplu jkunu prinċipju gwida għall-Unjoni Ewropea.
Jeħtieġ li niggarantixxu awtonomija strateġika miftuħa u
sigurtà tal-provvista għall-UE, anke fi żminijiet ta’ kriżi, billi
nippromovu bażi industrijali b’saħħitha u ktajjen ta’ provvista
internazzjonali reżiljenti. Jeħtieġ lil-Ewropa tipproteġi r-regoli
kummerċjali globali, tiżgura kundizzjonijiet ekwivalenti
ta’ kompetizzjoni, u ssib bilanċ bejn l-awtonomija strateġika
u l-ftuħ għall-kummerċ internazzjonali. It-trasport marittimu, pereżempju, huwa pedament
tal-kummerċ internazzjonali, peress li jippermetti l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ prodotti
affordabbli fuq skala li mhijiex possibbli bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ trasport. Għalhekk huwa
assi strateġiku, u jippermetti lill-UE tissalvagwardja l-indipendenza ġeopolitika tagħha u żżid
ir-reżiljenza ekonomika u industrijali tagħha, kif ukoll is-sovranità tagħha.
Għalhekk għandna bżonn:
• politika kummerċjali proattiva;
• relazzjoni ġdida mar-Renju Unit;
• sħubija mill-qrib mal-Balkani tal-Punent;
• sħubija u appoġġ tal-Lvant wara l-2020;
• kapitoli dwar il-kummerċ u s-sostenibbiltà fil-ftehimiet il-ġodda ta’ kummerċ ħieles
mal-Vjetnam u s-Singapore, kif ukoll segwitu attiv tal-ftehimiet diġà konklużi;
• patt ta’ stabbiltà għall-Afrika;
Il-KESE, bħala parti mis-soċjetà ċivili globali, ser ikompli jimpenja ruħu b’mod attiv fil-politiki
tat-tkabbir u tal-viċinat.
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Irridu niżguraw li l-fondi mill-Pjan ta’ Rkupru
Next Generation EU jilħqu lil dawk fil-bżonn
– kemm dawk qiegħda kif ukoll in-negozji,
speċjalment l-SMEs li qed jitħabtu biex
jissopravivu.
Christa Schweng,
President tal-KESE

Ewropa soċjalment
inklużiva
Ma nistgħux nisseparaw il-progress ekonomiku minn dak soċjali u soċjetali. L-20 prinċipju
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jservu bħala boxxla għall-konverġenza soċjali u għal
irkupru ġust u sostenibbli. Il-pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni tal-pilastru, li huwa mistenni
fl-2021, se jiggwida lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom f’dan il-qasam.
Bħala parti mit-tranżizzjoni lejn aktar ekoloġizzazzjoni u diġitalizzazzjoni, irridu niżguraw
li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura u li l-politiki soċjali jirrispondu b’mod adegwat għall-impatt
tat-tranżizzjoni. Barra minn hekk, il-pandemija ġabet magħha tfixkil serju u bidliet rapidi
għas-swieq tax-xogħol tagħna. Minkejja r-rata għolja ta’ qgħad, li mar għall-agħar mindu bdiet
il-COVID-19, l-impjegaturi f’ċerti Stati Membri għad għandhom problemi biex isibu ħaddiema
bil-ħiliet meħtieġa għan-negozju tagħhom. Fl-istess ħin, żgħażagħ bi kwalifiki għolja qed
isibuha diffiċli biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. It-tlaqqigħ tad-dinja tal-edukazzjoni u t-taħriġ
mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol hija sfida kontinwa.
Biex tittaffa din is-sitwazzjoni jistgħu jkunu ta’ għajnuna l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol li
huma adatti u servizzi pubbliċi tal-impjieg mgħammra tajjeb li jkunu kapaċi jqabblu b’mod
effettiv il-provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol mat-tagħlim tul il-ħajja. Jeħtieġ li nfasslu l-politiki
tal-lum filwaqt li nżommu f’moħħna perspettiva fit-tul. Is-salvagwardja tal-impjieg u d-dħul
għall-ħaddiema kollha huma prijorità, u trid tingħata attenzjoni partikolari biex jiġu appoġġjati
l-gruppi vulnerabbli, bħall-ħaddiema atipiċi, it-tfal li jgħixu fil-faqar, il-persuni b’diżabbiltà,
il-persuni f’żoni marġinalizzati u l-persuni minn kuntest ta’ migrazzjoni jew ta’ minoranza etnika.
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It-taħriġ
Li ċ-ċittadini jiġu mgħammra bil-ħiliet meħtieġa biex jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà
u f’dinja tax-xogħol li tinbidel għandha tkun prijorità. Neħtieġu
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ avvanzati, u orjentati lejn il-futur
u adatti, inklużi sistemi ta’ taħriġ doppju biex:
• jipprovdu liż-żgħażagħ b’kompetenzi bażiċi tajbin,
li jippermettulhom ukoll jiksbu aktar ħiliet speċifiċi oħrajn u
jaħtfu opportunitajiet futuri; jippromovu t-tagħlim tul il-ħajja
għal kulħadd, b’mod partikolari fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni
u l-ekoloġizzazzjoni;
• jippreservaw il-ħiliet tradizzjonali u antiki, li huma ta’ importanza
għaż-żamma tal-assi u l-ġid intrinsiċi u operattivi (rilevanti wkoll
għall-ekonomija ċirkolari), u fl-istess ħin jikkontribwixxu għal
distribuzzjoni ġeografika favorevoli tax-xogħol u l-impjiegi;
• jiffaċilitaw l-integrazzjoni (mill-ġdid) fis-suq tax-xogħol,
pereżempju, billi jagħtu lill-persuni qiegħda l-opportunità
li jitħarrġu fuq ix-xogħol, u fl-istess ħin inaqqsu l-ispejjeż
tax-xogħol għal min iħaddem.

Il-migrazzjoni
L-għeruq prinċipali tal-migrazzjoni, bħall-kunflitti, l-inugwaljanzi u t-tibdil fil-klima, mhux se
jgħibu mil-lum għall-għada. Għalhekk, l-Ewropa teħtieġ strateġija trasparenti u ġestita tajjeb
dwar il-migrazzjoni u l-ażil. Il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil jinkludi 10 inizjattivi
leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi speċifiċi. Il-protezzjoni ta’ dawk li jfittxu rifuġju fl-UE, il-konformità
mad-dritt internazzjonali, u l-garanzija tad-drittijiet u l-prospetti tal-ħajja tagħhom u dawk talfamilji tagħhom għandhom ikunu l-prinċipji
gwida.
L-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà
ċivili jaqdu rwol kruċjali fl-integrazzjoni
tal-migranti, iżda jeħtieġ li jiġu appoġġjati
u mgħammra bil-finanzjament adatt.
Il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki tagħhom
fil-livell tal-UE, li tista’ tiġi ffaċilitata mill-KESE,
tgħin it-tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri.
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Unjoni Ewropa tas-Saħħa
Waħda mit-tagħlimiet ewlenin tal-kriżi tal-coronavirus hija li s-sistemi tas-saħħa tista’ tgħid f’kull
pajjiż Ewropew jeħtieġ li jissaħħu, primarjament billi ssir enfasi fuq il-prevenzjoni. Il-kooperazzjoni
prattika fis-settur tas-saħħa bejn l-Istati Membri, ikkoordinata mill-Kummissjoni, hija aspett
importanti ta’ solidarjetà u reżiljenza futura. Il-kooperazzjoni
kienet tinkludi miżuri bħall-akkwist u l-provvista ta’ tagħmir
tal-kura tas-saħħa, u servizzi għall-protezzjoni, is-salvataġġ u l-kura,
pereżempju fil-qafas tal-programm rescEU għall-protezzjoni ċivili.
L-iżvilupp ta’ kura effettiva u vaċċin kontra l-COVID-19, kif ukoll
standards komuni u sistemi ta’ ttestjar ikkoordinati għandhom jiġu
stabbiliti fil-livell tal-UE. L-istituzzjonijiet tal-UE għandu jkollhom
il-kompetenza u l-awtorità meħtieġa biex jikkoordinaw il-provvista
u d-distribuzzjoni ta’ tagħmir mediku u protettiv essenzjali fi ħdan
is-Suq Uniku.

Id-drittijiet fundamentali u l-istat
tad-dritt
L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq valuri komuni Ewropej li m’għandhom qatt ikunu negozjabbli:
ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija,
l-ugwaljanza u l-istat tad-dritt. Anke fi żminijiet ta’ kriżi, meta jkunu meħtieġa ċerti miżuri
eċċezzjonali u għal żmien limitat, dawn ma jistgħux imorru kontra l-istat tad-dritt u ma jistgħux
jipperikolaw id-demokrazija, is-separazzjoni tas-setgħat u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini
Ewropej. Lanqas ma huwa aċċettabbli li l-ispazju għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
qed jonqos f’xi Stati Membri. L-istat tad-dritt huwa l-pedament tal-funzjonament tal-UE iżda
huwa saħansitra aktar minn hekk: flimkien mad-drittijiet
fundamentali, huwa dak li jikkaratterizza l-UE bħala mudell
għal ekonomija soċjali tas-suq, li jeħtieġ li tiġi difiża.
Ir-rispett għad-diversità huwa wieħed mill-prinċipji
fundamentali tal-UE. Dan jgħodd għar-rikkezza tal-kulturi
u l-karatteristiċi naturali tal-pajjiżi differenti. Ir-rispett għaddiversità japplika wkoll b’rabta mal-kwistjonijiet ta’ ġeneru,
diżabbiltà, razza, orjentazzjoni sesswali, età, reliġjon u
twemmin jew kwalunkwe karatteristika personali oħra.
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Nemmen tassew li l-progress ekonomiku,
soċjali u soċjetali huwa indiviżibbli. Hekk kif
l-Ewropa tgħaddi għal ekonomija ekoloġika
u diġitali, irridu niżguraw li ħadd ma jitħalla
jibqa’ lura!
Christa Schweng,
President tal-KESE

Ewropa li hija
ambjentalment
sostenibbli
It-trasformazzjoni ekoloġika, flimkien mad-diġitalizzazzjoni, se tkun il-forza li tixpruna l-pjan
ta’ rkupru għall-Ewropa. It-tranżizzjoni ekoloġika se tgħin biex timmodernizza l-industrija u toħloq
impjiegi ġodda ta’ kwalità għolja u aktar opportunitajiet ta’ xogħol.
Madankollu, il-miżuri ambizzjużi għall-protezzjoni tal-klima spiss jirrappreżentaw sfidi sinifikanti
għan-negozji. Għalhekk, fil-kuntest attwali tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, huwa essenzjali
li jiġi pprovdut l-aħjar appoġġ possibbli biex jinkiseb l-irkupru, u fl-istess ħin biex jippermetti
l-innovazzjoni u l-investiment fil-protezzjoni tal-klima u tal-ambjent. In-negozji għandhom bżonn
miri realistiċi, ippjanar, sigurtà u flessibbiltà meta jiġu adottati miżuri ġodda biex jimmitigaw
it-tibdil fil-klima, sabiex jibqgħu kompetittivi u jipprovdu l-impjiegi.
Fl-isforzi biex tinkiseb ekonomija aktar ekoloġika, in-negozju għandu jitqies bħala parti
mis-soluzzjoni u għandu jitħeġġeġ biex jaqdi rwol attiv fit-tiswir tat-tranżizzjoni lejn ekonomija
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. L-intrapriżi għandhom
ikunu ggwidati mill-kunċett ta’ “tranżizzjoni ġusta”. “Kumpanija sostenibbli” b’“vuċi
tal-ħaddiema” b’saħħitha, fejn id-drittijiet għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni huma garantiti,
hija attur ewlieni. Meta l-impjegati u l-kunsilli tax-xogħol jingħataw il-possibbiltà ta’ involviment
attiv fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-kumpanija abbażi tal-kunċett ta’ “kumpanija sostenibbli
għal tranżizzjoni ġusta” dan jipprovdi perspettivi għal postijiet tax-xogħol deċenti, kundizzjonijiet
tax-xogħol deċenti f’ambjenti u reġjuni b’saħħithom li wieħed ikun jixtieq jgħix fihom.
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Inpoġġu lin-nies fiċ-ċentru
tad-diġitalizzazzjoni
Id-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza artifiċjali qed ikollhom impatt enormi fuq kif ngħixu,
naħdmu, nitgħallmu u ninteraġixxu. It-tranżizzjoni diġitali jeħtieġ li tkun ġusta, sostenibbli
u soċjalment aċċettabbli. Għad-diġitalizzazzjoni neħtieġu approċċ Ewropew, iċċentrat fuq
il-bniedem, u għandna bżonn naħtfu l-opportunitajiet li toffri d-diġitalizzazzjoni. Fl-istess
ħin, għandna nibnu spazju Ewropew taddata ġenwin, li jipproteġi d-data tagħna u
jiżgura l-privatezza u l-awtodeterminazzjoni.
Is-sovranità teknoloġika Ewropea m’għandhiex
tiġi definita b’mod li jeskludi jew joħloq
kunflitt ma’ oħrajn, peress li għandna bżonn
kooperazzjoni globali u jeħtieġ nibbenefikaw
minnha. Il-leġiżlazzjoni Ewropea trid iżżomm
il-pass mal-progress teknoloġiku, u l-investiment
fil-ħiliet u t-teknoloġiji futuri huwa importanti
ferm.

In-negozju jrid jitqies bħala parti mis-soluzzjoni
fit-tranżizzjoni lejn Ekonomija Ekoloġika. Huwa essenzjali
li jingħata l-aħjar appoġġ possibbli biex jinkiseb l-Irkupru
tal-UE filwaqt li jiġu ffaċilitati l-innovazzjoni u l-investiment
fil-protezzjoni tal-klima u tal-ambjent.
Christa Schweng,
President tal-KESE

Il-Konferenza
dwar il-Ġejjieni
tal-Ewropa
Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija opportunità unika għas-soċjetà fl-Unjoni Ewropea.
In-negozji, il-ħaddiema, il-bdiewa, il-konsumaturi u l-NGOs se jkunu jistgħu jsemmgħu leħinhom
fit-tfassil tal-politiki futuri tal-UE, li se jagħtihom sens ta’ sjieda tal-Unjoni Ewropea tagħhom.
Persuni minn kuntesti differenti u minn kull qasam tal-ħajja se jkunu jistgħu jinvolvu ruħhom
f’dibattitu aktar strutturat, bil-għan li jittejjeb il-funzjonament tal-UE.
Il-KESE ilu jimpenja ruħu favur id-demokrazija parteċipattiva sa mit-twaqqif tiegħu fl-1958, u issa
għandu l-opportunità li juri l-valur miżjud tiegħu u jaġixxi bħala faċilitatur, peress li l-membri
tagħna ġejjin minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-oqsma kollha tas-soċjetà u li huma
attivi fuq il-post fl-Istati Membri kollha.
Il-Konferenza għandha tintuża biex jiġu żviluppati d-dimensjonijiet differenti ta’ konnessjoni bejn:
•
•
•
•

l-atturi tas-soċjetà ċivili;
is-soċjetà ċivili u dawk li jfasslu l-politiki;
atturi u organizzazzjonijiet konkreti;
atturi nazzjonali u fil-livell tal-UE.

Suġġetti ewlenin jistgħu jkopru, b’mod partikolari: viżjoni tal-Ewropa li nittamaw li niksbu,
id-dilemma tas-sovranità nazzjonali meta mqabbla mal-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet Ewropej
komuni, l-identità nazzjonali u d-diversità kulturali.
Il-Kumitat adotta riżoluzzjoni dwar il-ġejjieni tal-Ewropa fl-2017. Din kienet rispons għall-White
Paper tal-Kummissjoni ta’ dik is-sena, li ddeskriviet ħames xenarji possibbli dwar kif l-UE27
tista’ tevolvi sal-2025. Konna kburin li r-riżoluzzjoni tal-KESE kienet “l-ewwel kontribut tal-KESE
għad-dibattitu fil-livell tal-UE dwar il-ġejjieni tal-Ewropa”. Aħna nimpenjaw ruħna li nagħtu
kontribut sostanzjali u siewi għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.
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Il-KESE ilu jimpenja ruħu favur id-demokrazija
parteċipattiva sa mill-ħolqien tiegħu fl-1958,
u issa għal darb’oħra ser ikollu l-opportunità
li juri l-valur miżjud tiegħu u jaġixxi bħala
faċilitatur, peress li l-membri tagħna ġejjin minn
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-partijiet
kollha tas-soċjetà u għandhom għeruq profondi
fl-Istati Membri kollha.
Christa Schweng,
President tal-KESE

Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew

Il-bini mill-ġdid
tal-fiduċja fi
ħdan il-KESE u
l-ksib mill-ġdid
tar-reputazzjoni
esterna tal-Kumitat

Huwa ta’ importanza kbira li l-KESE jerġa’ jikseb ir-reputazzjoni tiegħu u jerġa’ jkollu l-fiduċja
u l-kredibbiltà, kemm fuq barra, f’għajnejn l-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-UE u f’għajnejn il-pubbliku
u, fl-istess ħin, fuq ġewwa, fost il-membri u l-persunal tiegħu. KESE li jkun magħqud, li jilħaq
l-ogħla standards etiċi u professjonali, u li jgawdi l-aħjar reputazzjoni esterna, ser iwassal
biex il-membri u l-persunal ikunu kburin li jaħdmu għall-istituzzjoni tagħna.
Se jittieħdu minnufih l-isforzi, il-miżuri u l-azzjonijiet kollha meħtieġa, b’mod kompletament
trasparenti u konsistenti, biex:
• nirrevedu u nsaħħu r-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-KESE, filwaqt li jitqiesu
r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u r-rapporti tal-OLAF u tal-Ombudsman
Ewropew, u jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-persunal u l-membri,
inkluż fir-rigward tas-saħħa;
• inġibu lura l-fiduċja u l-koeżjoni fost it-tliet gruppi, il-membri u l-persunal, filwaqt li naħdmu
flimkien fi spirtu ta’ tim u nistinkaw biex niksbu kunsens.
Il-missjoni ewlenija tal-Kumitat hija dik li leħen is-soċjetà ċivili organizzata jinstema’ fil-livell
Ewropew. Sabiex inwettqu l-kompitu tagħna, jeħtieġ li naffermaw mill-ġdid l-importanza li nsibu
bażi komuni fost it-tliet gruppi tal-KESE: m’aħniex fil-KESE biex sempliċement nippreżentaw
il-fehmiet ta’ min iħaddem jew tal-ħaddiema jew l-NGOs. Il-valur miżjud tagħna jinsab fil-fatt
li niksbu denominatur komuni, biex nippreżentawh lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri,
filwaqt li nirrispettaw il-limiti li ma nistgħux naqbżu u li jistħoqqilhom rispett reċiproku mill-gruppi
kollha. L-interess individwali ma jagħtix leġittimità lill-istituzzjoni tagħna - hemm fehim komuni
li aħna ġejjin minn nazzjonalitajiet differenti b’kuntesti diversi, iżda li l-kompitu u l-impenn tagħna
huwa li naħdmu għall-ġid komuni Ewropew.
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Il-KESE huwa l-unika rabta bejn l-awtorità politika tal-UE u s-soċjetà ċivili organizzata.
L-involviment aktar mill-qrib tas-soċjetà ċivili u atturi konkreti fid-diskussjonijiet kemm fil-livell
nazzjonali kif ukoll f’dak tal-UE jġib valur miżjud għat-tfassil tal-politika u jagħmel il-proċess
aktar demokratiku, effettiv u konformi mal-ħtiġijiet taċ-ċittadini.
Se naħdmu fuq l-għodda ewlenija li għandna, l-opinjonijiet, biex intejbu l-mod kif inħejjuhom
u nikkomunikawhom lill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni
Ewropea anke qabel il-pubblikazzjoni ta’ proposti ġodda, kif ukoll l-abbozzar rapidu
tal-opinjonijiet, se jippermettulna nsemmgħu l-fehmiet tagħna fil-ħin. Il-membri kollha huma
mistiedna jadottaw approċċ proattiv u sistematiku biex isegwu fuq l-opinjonijiet tagħna.
Se ndaħħlu fis-seħħ djalogu strutturat mar-rapporteurs tal-PE u mal-Kunsill u se nikkomunikaw
mal-partijiet interessati rilevanti.
Il-KESE jista’ juri wkoll, permezz tal-valutazzjonijiet tal-politika tiegħu, kif il-leġiżlazzjoni
u l-programmi Ewropej jiġu implimentati fil-prattika u kif jiġu perċepiti mill-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili fl-Istati Membri. Nistgħu nissorveljaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE,
u nuru jekk l-UE hijiex qed twettaq il-wegħdiet tagħha jew le, u nidentifikaw kwalunkwe politika
u proċedura mhux adattali jista’ jkun hemm, filwaqt li nagħmlu rakkomandazzjonijiet għal titjib.
Barra minn hekk, il-KESE jista’ jaqdi rwol importanti bħala msieħeb fdat fil-proċessi tas-Semestru
Ewropew, fejn jistgħu jitwasslu l-ilħna tas-soċjetà ċivili. Dan jista’ jgħin biex tiżdied il-viżibbiltà
tal-KESE fil-livell nazzjonali.
Is-semplifikazzjoni tal-proċeduri billi nisfruttaw l-opportunitajiet ipprovduti mid-diġitalizzazzjoni
u billi nżidu t-trasparenza jeħtieġ ukoll ikunu fuq l-aġenda tagħna.
Abbażi ta’ dan il-programm, il-mandat li jmiss se jagħtina l-opportunità li ngħinu lill-Ewropa
tiffjorixxi ekonomikament u tkun soċjalment inklużiva u ambjentalment sostenibbli.
Aħna nimpenjaw ruħna li nilqgħu din l-isfida.
Flimkien, jirnexxielna żgur.

Magħquda għall-ġejjieni
tal-Ewropa!
#United4FutureEU
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