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DEĊIŻJONI

PARIR

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jirrappreżenta 
l-vuċi tas-soċjetà ċivili fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE u 

jgħaqqad il-partijiet interessati mal-UE.
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Sir af dwar il-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew
Il-KESE huwa parti integrali mill-UE: twaqqaf 
fl-1957 bit-Trattat ta’ Ruma sabiex jagħti pariri 
lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE u jiżgura 
li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
n-networks fil-kontinent kollu jkollhom vuċi 
fl-iżvilupp tal-Ewropa. 

Il-KESE mhuwiex bħal korpi oħrajn tal-UE. 
Huwa forum uniku għall-konsultazzjoni, id-
djalogu u l-kunsens bejn ir-rappreżentanti 
mis-setturi differenti kollha tas-soċjetà ċivili 
organizzata.

Dawn l-organizzazzjonijiet ħafna drabi 
jaġixxu bħala intermedjarji bejn dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet u l-pubbliku, u joffru mezz biex 
iċ-ċittadini jaqdu rwol attiv biex iġibu bidla 
jew biex jappoġġjaw kawżi speċifiċi għall-ġid 
komuni.
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Il-missjoni tal-KESE u l-viżjoni tiegħu
L-għan tal-KESE huwa li jgħin jiżgura li t-tfassil 
tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
jkun aktar demokratiku u aktar effettiv, 
u li ġenwinament jirrifletti l-ħtiġijiet taċ-
ċittadini tal-UE. 

Huwa għandu tliet kompiti ewlenin:

• li jagħti pariri lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea; 

• li jassigura li l-fehmiet tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili jinstemgħu fi Brussell u li tiżdied 
is-sensibilità tagħhom dwar l-impatt 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE fuq ħajjet iċ-
ċittadini tal-UE; 

• li jappoġġja u jsaħħaħ is-soċjetà ċivili 
organizzata kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE.

Il-KESE huwa dedikat li jippromovi 
d-demokrazija parteċipattiva, flimkien mad-
demokrazija parlamentari, fl-Ewropa. Il-KESE 
għandu viżjoni tas-soċjetà li fiha kulħadd 
huwa inkluż u involut b’mod attiv. Dan ifisser li 
ċ-ċittadini jkollhom sehem sinifikanti fil-futur 
tagħhom u fil-futur ta’ wliedhom. Ifisser li 
ż-żgħażagħ jemmnu li għandhom tama għal 
impjieg u ħajja deċenti, u jfisser li ċ-ċittadini 
jħossuhom responsabilizzati, li jkunu involuti, 
li jiġu rispettati b’mod ugwali u li jgħixu sikuri 
fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.



3|

Ir-ruħ tal-KESE hija 
l-membri tiegħu
Il-KESE, li huwa bbażat fi Brussell, huwa 
magħmul minn 329 membru minn kull wieħed 
mis-27 Stat Membru tal-UE. Il-membri jiġu 
minn kull sfond soċjali u professjonali 
u għandhom firxa wiesgħa ta’ għarfien 
u esperjenza. Dawn jirrappreżentaw 
l-assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem, 
l-industrija, il-kmamar tal-kummerċ, 
l-assoċjazzjonijiet tal-intrapriżi ż-żgħar 
u ta’ daqs medju (SMEs), it-trade unions, 
il-konsumaturi, il-bdiewa, l-attivisti 
favur id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità, 
il-qasam akkademiku, il-gruppi tad-
drittijiet tan-nisa, l-ambjentalisti, il-
kooperattivi, l-organizzazzjonijiet taż 
-żgħażagħ, l-organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem, eċċ. B’kollox, il-KESE 
jlaqqa' madwar 250 organizzazzjoni u network 
fil-livell nazzjonali, li jirrappreżentaw miljuni ta’ 
ċittadini tal-UE.

Il-membri tal-KESE jiġu maħtura mill-Kunsill, għal 
mandat ta’ ħames snin, fuq proposta tal-Istati 
Membri iżda l-ħidma tagħhom fi ħdan il-KESE 
hija indipendenti, fl-interess taċ-ċittadini tal-UE.

Il-membri mhumiex ibbażati l-ħin kollu fi 
Brussell: ħafna minnhom ikomplu bl-impjiegi 
tagħhom f’art twelidhom, u jiżguraw li jżommu 
kuntatt dirett mal-kostitwenzi tagħhom.

Il-KESE huwa magħmul minn tliet gruppi: il-
Grupp ta’ Min Iħaddem, il-Grupp tal-Ħaddiema 
u l-Grupp Diversità Ewropa. L-għan hu li 
jintlaħaq kunsens bejn dawn il-gruppi sabiex 
l-Opinjonijiet tal-KESE jirriflettu tassew l-interessi 
ekonomiċi u soċjali taċ-ċittadini tal-UE.

Grupp ta’ Min Iħaddem 
Grupp I 

Grupp tal-Ħaddiema 
Grupp II

Grupp Diversità Ewropa 
Grupp III
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Kif jaħdem  
il-KESE
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u 
l-Kummissjoni huma obbligati legalment li 
jikkonsultaw lill-KESE meta jgħaddu liġijiet 
ġodda dwar firxa wiesgħa ta’ suġġetti. Il-
KESE jeżamina l-proposti u jfassal Opinjonijiet 
abbażi tal-qbil li jintlaħaq bejn il-membri tiegħu.

Barra minn hekk, il-KESE jadotta Opinjonijiet fuq 
inizjattiva proprja dwar suġġetti li l-membri 
jaħsbu li huma importanti għall-interessi 
taċ-ċittadini tal-UE. Huwa jipproduċi wkoll 
Opinjonijiet esploratorji, fuq talba ta’ dawk 
li jfasslu l-liġijiet tal-UE meta dawn ikunu jridu 
l-fehmiet tas-soċjetà ċivili dwar politiki speċifiċi. 
Il-KESE jirrifletti wkoll it-talbiet tas-soċjetà ċivili 
billi jippubblika dikjarazzjonijiet, riżoluzzjonijiet, 
rapporti ta’ informazzjoni u valutazzjonijiet tal-
impatt tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Il-KESE għandu sitt sezzjonijiet u 
kummissjoni konsultattiva waħda dwar il-
bidliet industrijali, kif ukoll diversi osservatorji 
u gruppi ad hoc. Dawn il-korpi jkopru politiki 
differenti tal-UE, li jvarjaw mill-ekonomija sal-
affarijiet soċjali, mit-trasport sal-ambjent, mis-
suq intern sar-relazzjonijiet esterni, mill-istat 
tad-dritt u s-Semestru Ewropew sal-Brexit. Il-
membri jagħmlu parti minn korp wieħed jew 
aktar skont l-oqsma ta’ għarfien speċjalizzat 
tagħhom:

ECO

L-Unjoni Ekonomika u Monetarja u 
l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali 

INT

Is-Suq Uniku, il-Produzzjoni u 
l-Konsum

TEN

It-Trasport, l-Enerġija, 
l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-
Informazzjoni 

SOC
Ix-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u 
ċ-Ċittadinanza 

NAT
L-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u 
l-Ambjent 

REX
Ir-Relazzjonijiet Esterni 

L-Opinjonijiet jiġu diskussi u adottati permezz 
ta’ maġġoranza sempliċi fis-sessjonijiet 
plenarji tal-KESE, li jsiru disa’ darbiet fis-
sena fi Brussell. Wara, l-Opinjonijiet jintbagħtu 
lil dawk li jfasslu l-liġijiet tal-UE fil-Parlament u 
fil-Kunsill u jikkontribwixxu għall-proċess tat-
tfassil tal-liġijiet billi jinfluwenzaw il-ħsibijiet 
tagħhom. 

Kull sena, il-KESE jorganizza ’l fuq minn 1 000 
laqgħa fi Brussell u fil-pajjiżi membri tal-UE, u 
jippubblika madwar 150 Opinjoni b’24 lingwa. 

Biex issib Opinjoni żur: www.eesc.europa.
eu/mt/our-work/opinions-information-
reports/opinions 

https://www.eesc.europa.eu/mt/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/mt/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/mt/our-work/opinions-information-reports/opinions
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Xi stejjer ta’ suċċess
- Il-KESE jirresponsabilizza lis-
soċjetà ċivili dwar l-azzjoni dwar 
il-klima
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KESE ġew 
ikkunsidrati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-Patt Klimatiku Ewropew, 
inkluż l-istabbiliment ta’ Forum tal-UE dwar il-
Finanzjament għall-Klima.

Il-KESE jagħti l-fehma tiegħu dwar 
il-mod kif jintefqu l-flus tal-UE
Il-KESE jieħu sehem fil-grupp ta’ esperti 
stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-
finanzi sostenibbli.

Il-KESE inaqqas l-iskart
Il-Pjattaforma Ewropea tal-Partijiet Interessati 
tal-Ekonomija Ċirkolari, stabbilita b’mod 
konġunt mal-Kummissjoni Ewropea, torbot 
il-politika mal-prattika dwar l-ekonomija 
ċirkolari.

Il-KESE isostni li l-persuni 
b’diżabilità għandhom id-dritt li 
jivvutaw
800 000 ċittadin tal-UE f’16-il pajjiż huma 
mċaħħda mid-dritt tal-vot minħabba 
d-diżabilitajiet tagħhom. Il-KESE nieda 
kampanja biex iwaqqaf din id-diskriminazzjoni.
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Il-KESE irid batteriji aktar nodfa u 
aktar ekoloġiċi
Il-batteriji sostenibbli jiddependu mill-
materja prima ta’ pajjiżi terzi, il-fjuwils 
alternattivi, l-għarfien espert teknoloġiku u 
l-kapaċità ta’ riċiklaġġ, inkluża “l-estrazzjoni 
minerarja urbana”. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
Strateġika tal-UE għall-Batteriji qies dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.

Il-KESE jieħu ħsieb il-migranti
Il-KESE u l-Kummissjoni Ewropea, b’mod 
konġunt, jorganizzaw Forum Ewropew dwar 
il-Migrazzjoni, li fih dawk li jfasslu l-politika 
u s-soċjetà ċivili jimmonitorjaw kwistjonijiet 
dwar il-migrazzjoni, l-asil u l-integrazzjoni.

Il-KESE ma jħalli l-ebda territorju 
jibqa’ lura
L-Aġenda Territorjali 2030 ġiet adottata fl-2020 
bil-kontribut tal-KESE: kollegamenti aħjar bejn 
iż-żoni urbani u dawk rurali; kundizzjonijiet 

ta’ għajxien deċenti għal kulħadd; ambjent 
b’saħħtu … L-ebda ċittadin tal-UE ma għandu 
jitħalla mingħajr aċċess għas-servizzi pubbliċi 
sempliċement minħabba r-reġjun fejn jgħix.

Il-KESE jimmudella s-superviżjoni 
tas-soċjetà ċivili tal-kummerċ 
internazzjonali
Il-mudell ta’ parteċipazzjoni tal-KESE fit-
tfassil tal-politika issa sar l-istandard fil-gruppi 
konsultattivi tas-soċjetà ċivili fi ħdan il-
ftehimiet kummerċjali internazzjonali.

Il-KESE jiddispjaċih dwar il-Brexit, 
iżda jżomm kuntatt mas-soċjetà 
ċivili Brittanika
Bis-saħħa tal-KESE, il-ftehim bejn l-UE u 
r-Renju Unit wara l-Brexit issa jinkludi grupp 
konsultattiv konġunt tas-soċjetà ċivili, sabiex 
jiġi ppreservat il-monitoraġġ tas-soċjetà ċivili 
tar-relazzjonijiet futuri.
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Żgħażagħ Ewropej
Bħala parti minn din il-missjoni, il-KESE jixtieq 
jisma’ dak li għandhom xi jgħidu ż-żgħażagħ. 
Iż-żgħażagħ mhumiex biss il-forza tax-xogħol, 
l-attivisti u l-politiċi futuri tal-Ewropa – 
għandhom ukoll ħafna ideat li huma ta’ valur 
fil-preżent.

Il-KESE għamel il-kollaborazzjoni maż-żgħażagħ 
waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħu.

Inizjattivi speċifiċi jinkludu:

• il-ħruġ ta’ Opinjonijiet li jindirizzaw 
il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet speċifiċi taż-
żgħażagħ;

• l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti għaż-
żgħażagħ, bħad-dibattitu annwali L-Ewropa 
Tiegħek, Leħnek għal studenti mill-Istati 
Membri kollha tal-UE u l-pajjiżi kandidati;

• l-iffaċilitar ta’ żjarat regolari mill-membri 
tal-KESE fl-iskejjel u l-universitajiet fil-pajjiżi 
ta’ oriġini biex jispjegaw kif taħdem l-UE u 
biex jisimgħu t-tħassib u l-aspettattivi taż-
żgħażagħ.
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L-isfidi li qed jiffaċċjaw  
l-Ewropa u l-KESE

Il-President attwali tal-KESE, Christa Schweng, inħatret fit-28 ta’ 
Ottubru 2020 u l-motto tagħha huwa 

Magħquda għall-ġejjieni tal-Ewropa

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-KESE se 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.
Christa Schweng, President tal-KESE

Grupp ta’ Min Iħaddem, l-Awstrija

L-Ewropa trid terġa’ ssir post li fih ikun possibbli li tittejjeb is-sitwazzjoni 
soċjali għal kulħadd. Jeħtieġ li jinħolqu impjiegi ta’ kwalità tajba, 

u li jinfetaħ is-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda 
u dawk mingħajr sigurtà tal-impjieg u, b’mod partikolari, għan-
nisa: l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija waħda mill-pedamenti tas-
sostenibbiltà soċjali u f ’dan il-qasam għandna nagħmlu aktar. Bħala 
trejdjunjonista, naħseb li hija r-responsabbiltà tagħna li nuru liċ-
ċittadini Ewropej li l-Unjoni Ewropea u l-mudell soċjali uniku tagħha 

jistgħu jgħinu biex tinstab it-triq biex noħorġu mill-kriżi tal-COVID-19.
Giulia Barbucci, Viċi President tal-KESE għall-Baġit

Grupp tal-Ħaddiema, l-Italja

Il-KESE jista’ jagħti valur miżjud, fis-sens li aħna nibnu konsensus fuq 
il-kontribut tagħna għall-politiki l-ġodda, u nidentifikaw lakuni fil-

leġiżlazzjoni, u nagħmlu proposti konkreti sabiex dawn jiġu indirizzati. 
Il-kontribut tagħna huwa r-riżultat ta’ ħidma bla heda mwettqa 
mill-persunal u l-membri tagħna sabiex nipproduċu perspettivi uniċi 
siewja li b’mod kritiku għandhom l-appoġġ ta’ dawn il-gruppi kollha 
differenti tas-soċjetà ċivili. Bħala Viċi President, il-prijorità tiegħi se tkun 

li nagħti viżibbiltà maġġuri lill-ħidma tagħna.
Cillian Lohan, Viċi President tal-KESE għall-Komunikazzjoni

Grupp Diversità Ewropa, l-Irlanda
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/

Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/

LinkedIn: www.linkedin.com/ 
company/european-economic-social- 
committee 

http://www.eesc.europa.eu/facebook/
http://www.eesc.europa.eu/twitter/
http://www.eesc.europa.eu/youtube/
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
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